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จนถึงตอนนี้คิมดกจาก็เป็นมาแล้วหลายอย่าง  ทั้งพนักงานออฟฟิศ  

นักอ่าน อวตาร ราชา กลุ่มดาว และล่าสุดคือ เป็นราชาปีศาจ...ก็ไม่รู้ว่าจะมี 

ตัวตนแบบไหนรอให้คิมดกจาก้าวไปเป็นอีกบ้างในอนาคต เราคงต้องจับตาดูกัน 

ต่อไป

ขึ้นต้นพาร์ต 2 ของเรื่องราวดุจมหากาพย ์ ความสนุกสนานยังคงดำเนินไป 

อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ขอพักด้านกรุงโซลและสมาชิกกลุ่มเอาไว้ก่อน เพราะ 

กล้องต้องแพนตามคิมดกจาไปที่โลเกชั่นใหม่อย่าง  ‘โลกปีศาจที่ 73’ สถานที่ซึ่ง 

ผู้คนใหม่  ๆ  จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา แต่ เอ...จะว่าไปก็ไม่ใช่ผู้คนใหม่  ๆ  ซะ 

ทั้งหมด เพราะว่ามีคนเก่าที่หายไปน้านนานจนเกือบลืมไปแล้วโผล่กลับมาด้วย  

ลองเดาดูมั้ยล่ะว่าใคร

คำนำสำนักพิมพ์
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เส้นขอบฟ้าแห่งเรื่องราว
(1)

36

โดมกรุงโซลในวันนั้น ตกอยู่ในแสงสว่างจ้าจนทำให้ตาพร่า

[ใครบางคนได้ทำการเคลียร์ซีนาริโอหลักที่ 10]

[ยินดีด้วย คุณผ่านซีนาริโอที่ 10 แล้ว]

ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ดวงดีหลบหนีพวกผีดิบแล้วซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบ 

ในโดมกรุงโซล หรือผู้คนที่พยายามอย่างหนักอยู่ในชั้นหนึ่งและชั้นสองของ 

ปราสาททมิฬ วันนั้นอวตารทั้งหมดที่ทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดจากภยันตราย 

ของซีนาริโอต่างก็ได้ยินข้อความแบบเดียวกัน

[คุณได้รับความสำเร็จ ‘อิสรภาพของโดมกรุงโซล’]

อสิรภาพ ผูค้นทัง้หลายไมอ่าจเขา้ใจคำคำนัน้ไดเ้ลย แต่รา่งกายของพวกเขา 

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากลับกำลังแสดงออกซึ่งความเข้าใจต่อคำคำนั้น แขนขา 

ชาไปหมด นัยน์ตาเบิกกว้าง ริมฝีปากสั่นระริก

[คุณสามารถหลบหนีออกไปนอกโดมกรุงโซลได้] 

ความปรารถนาอันยาวนาน ในที่สุดก็กลายเป็นความจริงเสียที

ผู้คนทั้งหมดจากชั้นหนึ่งและชั้นสองของปราสาททมิฬถูกเคลื่อนย้าย 

ออกมานอกปราสาทพร้อมกัน และพวกเขาก็ประจักษ์แจ้งต่อทัศนียภาพเดียวกัน

ปราสาททมิฬที่พังทลายลง 

ฝันร้ายที่เคยเข้าครอบคลุมทั่วโดมกรุงโซลพังทลายลงมาราวกับปราสาท 

ทราย เพียงครู่เศษซากเหล่านั้นก็สลายกลายเป็นผุยผงปลิวไปกลางอากาศ ผู้คน 
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เหม่อมองภาพนั้น ขณะเดียวกันก็ตกอยู่ในภวังค์ความเศร้าที่ไม่อาจรู้ได้ว่าเพราะ 

อะไร 

“จบแล้วสินะ”

ใครบางคนกล่าวเช่นนั้น

“ออกไปได้...มีชีวิตรอดแล้ว...”

“นรกจบแล้ว!”

ใครบางคนสังหรณ์ได้ถึงจุดจบของโศกนาฏกรรม 

รางวัลพรั่งพรูลงมาจากกลางอากาศ ผู้คนต่างมีสีหน้ายินดี แม้ว่าโศก- 

นาฏกรรมอื่นอาจจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็สามารถดื่มด่ำ 

กับอิสรภาพได้ ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบเดียวกัน

“...ลุงดกจาจะเป็นยังไงต่อไป” 

สมาชิกกลุ่มของคิมดกจาหลบหนีออกมาจากปราสาททมิฬ จองฮีวอน  

อีฮยอนซอง อีจีฮเย กงพิลดู อีกิลยอง ชินยูซึง ฮันซูยอง...ผู้คนที่มีชีวิตรอด 

มาได้เพราะคิมดกจา ผู้คนที่ติดหนี้บุญคุณคิมดกจา

“ไม่มีใครรู้ เลยเหรอ ใครก็ได้ช่วยบอกอะไรหน่อยสิ ได้โปรดเถอะ!  

อาจารย์! ลุงดกจาจะเป็นยังไงต่อไป!” 

สมาชิกกลุ่มอาศัยสัญชาตญาณของตนเองมองหาคนที่จะมาช่วยอธิบาย 

เรื่องทั้งหมดนี้ให้พวกเขาเข้าใจได้ แต่คนเพียงคนเดียวที่สามารถตอบพวกเขาได้ 

กลับเอาแต่นิ่งเงียบไม่ยอมปริปาก ยูจุงฮยอกปิดปากแน่น เหม่อมองปราสาท 

ทมิฬที่พังครืนลงมา 

คิมดกจาเคยอยู่ที่นั่น และคิมดกจาก็ตายที่นั่น

ยูจุงฮยอกทำได้เพียงมองภาพตรงหน้าด้วยแววตาไร้จิตวิญญาณพลาง 

ตอกย้ำตัวเองถึงความจริงที่ว่านั่นอยู่ซ้ำ ๆ 

คิมดกจาตายแล้ว

“คุณยูจุงฮยอก! พูดอะไรบ้างสิครับ! ขอร้องละ!”

ยูจุงฮยอกมองอีฮยอนซองที่เขย่าตัวเขาไม่หยุดด้วยใบหน้าเหม่อลอย

ไม่ว่าจะในการย้อนกลับรอบที่  1 หรือรอบที่  2...เขาก็ไม่เคยเห็นสีหน้า 

แบบนี้ของอีฮยอนซองมาก่อนเลยสักครั้ง สีหน้าของสมาชิกกลุ่มยามสูญเสีย 
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คนสำคัญไป แน่ละที่ยูจุงฮยอกจะจดจำไม่ได้ เพราะคนที่มักจะต้องแสดงสีหน้า 

พวกนั้นออกมาคือตัวเขาเองอยู่เสมอ คนที่ต้องสิ้นหวังอยู่ต่อหน้าโศกนาฏกรรม 

ทั้งหลายและเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายมักจะมีแค่เขาเพียงคนเดียว

แต่ชีวิตรอบนี้กลับต่างออกไป ผู้คนมากมายยังคงอยู่ข้างกายเขา คนอื่น ๆ 

กำลังเผชิญหน้ากับความตายของใครคนหนึ่งไปพร้อมกับเขา

“คุณยูจุงฮยอก!”

“อาจารย์!” 

ทุกคนกำลังมองมาที่เขา สีหน้าเว้าวอนอยากให้เขาบอกว่ามันยังไม่สาย 

เกินไป ทว่าคำตอบที่ยูจุงฮยอกสามารถตอบกลับทุกคนที่มีสีหน้าเช่นนั้นได้ถูก 

กำหนดเอาไว้แล้ว

“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน”

การทำลายความหวงัสดุทา้ยทีเ่หลอือยู่ แมว่้ามนัจะนา่สลดใจเพยีงใด ทวา่ 

นั่นเป็นหน้าที่ที่เหลือไว้ให้ยูจุงฮยอกต้องลงมือทำ 

“คิมดกจาจะเป็นยังไง...ฉันเองก็ไม่รู้” 

อันที่จริงเขาสามารถบอกได้มากกว่านั้น บอกออกไปว่า  ‘เนรเทศออกจาก 

ซีนาริโอ’  คืออะไร บอกข้อมูลที่เขารู้ให้ทุกคนได้รู้ สนองตอบความหวังอันแสน 

เลือนรางที่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า แต่ยูจุงฮยอกไม่ได้ทำเช่นนั้น 

เพราะเขารูด้วีา่หากบอกเรือ่งพวกนัน้ออกไป มนักเ็ป็นไดแ้คก่ารขยายความ 

คำพูดหนึ่งให้พวกสมาชิกกลุ่มได้ฟังเท่านั้น คำพูดที่ว่า

‘คิมดกจาตายไปแล้ว พวกแกไม่สามารถทำอะไรเพื่อคิมดกจาได้อีก’

คำพูดบางคำไม่พูดออกไปกลับจะสื่อถึงความจริงใจมากยิ่งกว่า บางคน 

ยอมรับความเงียบของยูจุงฮยอก บางคนปฏิเสธมัน แต่สุดท้ายแล้วพวกเขา 

ทั้งหมดก็เข้าใจความเงียบนั่น

“พี่ดกจาบอกไว้ไม่ใช่เหรอครับ! บอกว่าตัวเองจะไม่ตาย! บอกว่าจะฟื้น 

กลับขึ้นมาอีกครั้ง! แล้วทำไม...!”

“คุณยูจุงฮยอก! ได้โปรดบอกวิธีช่วยเหลือคุณดกจามาเถอะครับ!”

แม้ว่าอีกิลยองกับอีฮยอนซองจะร้องตะโกนเว้าวอนแค่ไหน ยูจุงฮยอกก็ทำ 

เพียงส่ายศีรษะ หากมีวิธีใดช่วยชีวิตคิมดกจาได้ ตัวเขาคงลงมือทำไปแล้ว
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แต่เขาทำไม่ได้

ไม่ใช่แค่เขาคนเดียว ไม่ว่าใครก็คงเหมือนกันหมด

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ จมดิ่งสู่เวิ้งความว่างเปล่า]

[กลุ่มดาว ‘มังกรทมิฬแห่งนรกอเวจี’ ทิ้งตัวลงนอน]

[กลุ่มดาว ‘ผู้ตวัดพู่กันได้อย่างลื่นไหลแห่งซอแอ’ หักพู่กันทิ้ง]

[กลุ่มดาว ‘เทพแห่งเมรัยและความรื่นเริง’ มองแดนนรกด้วยความร้อนรน]

...

[เหล่ากลุ่มดาวบนคาบสมุทรเกาหลีรู้สึกเสียใจต่อความตายของกลุ่มดาว 

กลุ่มหนึ่ง]

[เหล่ากลุ่มดาวบนคาบสมุทรเกาหลีจะจดจำนามของคนผู้หนึ่ง]

ยูจุงฮยอกไม่เคยเห็นกลุ่มดาวจำนวนมากมายครุ่นคิดคำนึงถึงใครคนหนึ่ง 

มาก่อนจนกระทั่งตอนนี้ ภาพที่ผู้แสนเย่อหยิ่งจองหองพวกนั้นแสดงความรู้สึกอื่น 

ที่ไม่ใช่ ‘ความอึดอัดใจ’ หรือ ‘ความพึงพอใจ’ ออกมา

ราวกับพวกเขาเองก็เพิ่งจะได้รู้จักความรู้สึกเหล่านั้น

ท้องฟ้ายามราตรีที่อาบย้อมไปด้วยแสงสว่างระยิบระยับกำลังทอประกาย 

เจิดจรัสยิ่งกว่าการย้อนกลับครั้งไหน ๆ ของเขา

ความโศกเศร้า ความรวดร้าว ความสิ้นหวัง ความอาลัย...

ท้องฟ้ายามราตรีที่เรียงรายไปด้วยนิยามต่าง  ๆ  มากมายนับไม่ถ้วนกำลัง 

ส่องแสงอย่างน่าสงสาร บางทีคิมดกจาอาจจะเป็นความหวังสำหรับพวกเขา 

ก็เป็นได้ ความหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวอื่นซึ่งแตกต่างไปจากเรื่องราว 

ที่พวกเขาเคยได้ประสบพบเจอ อะไรบางอย่างที่จะช่วยนำพาความเปลี่ยนแปลง 

มาสู่ <สตาร์สตรีม> 

‘ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีเสียทีเดียว’

ผู้ย้อนกลับยูจุงฮยอกครุ่นคิดในขณะเหม่อมองเหล่ากลุ่มดาวทำพิธีไว้อาลัย 

ส่งวิญญาณผู้ตายชนิดที่ทอประกายเสียจนทำให้ตาพร่า

‘ถ้าหากย้อนกลับตอนนี้ละก็...’

ความสามารถที่ติดอยู่กับชีวิตของเขาก็เหมือนปุ่มปล่อยจรวดมิสไซล์ที่ 

สามารถกดได้ทุกเมื่อ ยูจุงฮยอกใช้ความตายย้อนเวลากลับได้ทุกเวลาที่ต้องการ  
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และใช้ข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาจากอนาคตเลือกทางที่ดีกว่าเดิม

หากย้อนกลับตอนนี้ บางทีคิมดกจาอาจจะมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

แต่ว่า...

- ยูจุงฮยอก ตั้งสติให้ดี อย่าได้เข้าใจผิดว่าทำแบบเดิมซ้ำ  ๆ  แล้วมันจะ 

ดีขึ้น

ถ้าหากว่าย้อนกลับอีกครั้งแล้วไม่มีคิมดกจาล่ะ หรือคิมดกจาที่ได้พบหน้า 

กันใหม่อีกครั้งไม่ได้ทำแบบเดิมเหมือนครั้งนี้ล่ะ

ยูจุงฮยอกหวาดกลัวบางสิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรก คิมดกจาในชีวิตนี้เป็นเพียง 

แค่คิมดกจาในชีวิตนี้เท่านั้น

กระทั่งชินยูซึงจากรอบที่ 41 ยังไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคิมดกจา 

เลยสักครั้ง การย้อนกลับรอบที่ผ่าน ๆ มาเขาเองก็ไม่เคยพบคิมดกจามาก่อน 

ถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตแล้วคิมดกจาในชีวิตนี้ไม่ได้กลับมาด้วยล่ะ

- เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตใน ‘การย้อนกลับรอบนี้’ ให้ดีเถอะ

ทางเลอืกทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ยูเ่สมอกลบักลายเปน็ทางเลอืกทีไ่มอ่าจเปลีย่น- 

แปลงแก้ไขได้เสียแล้ว เขาได้พบกับคิมดกจาในชีวิตการย้อนกลับรอบที่ 3 

กลายเป็นสหายของคิมดกจา

และสูญเสียคิมดกจาไป

- เพราะบางทีการย้อนกลับที่นายคิดทอดทิ้งไปนี้อาจจะเป็น  ‘การย้อนกลับ 

เพียงรอบเดียว’ ที่นายจะสามารถมองเห็นฉากจบของโลกในฐานะ ‘มนุษย์’ คนหนึ่ง 

ก็เป็นได้ 

ยูจุงฮยอกกัดฟันกรอดก่อนจะลุกขึ้นจากที่นั่ง เหมือนอย่างทุกครา สิ่งที่ 

เหลืออยู่มีเพียงแค่คำพูด เฉกเช่นเดียวกับเรื่องราวทั้งหมดใน  <สตาร์สตรีม>  

ยูจุงฮยอกในตอนนี้ไม่อาจยอมรับได้ว่าคำพูดทั้งหลายของคิมดกจากลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของเขาไปแล้ว

[โฮ่ เหตุใดพวกเขายังไม่แยกย้ายกันไปอีกล่ะ น่าจะได้รับข้อความจาก 

ระบบแล้วมิใช่หรือ]

โทแกบีที่ถูกส่งตัวมาจากสำนักงานตนหนึ่งกำลังมองลงมาที่สมาชิกกลุ่มจาก 

กลางอากาศ
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[อาฮะ อย่างนี้นี่เอง พวกเจ้ากำลังโศกเศร้ากับความตายของ ‘ผู้นั้น’]

น้ำเสียงเย้ยหยันกันนั่นทำให้สมาชิกกลุ่มโกรธแค้นขึ้นมา แต่ไม่ใช่ทุกคน  

จองฮีวอนที่ยังคงรักษาความนิ่งสงบเอาไว้ได้เอ่ยถามขึ้น

“...คุณดกจาเป็นยังไงบ้างคะ”

[เขาถูกเนรเทศออกไปนอกซีนาริโอ]

“ก็แล้วนั่นมันหมายความว่ายังไงล่ะคะ มีชีวิตอยู่ หรือว่าตายแล้ว?”

[ขา้เองกไ็มรู่เ้หมอืนกนั แตไ่มว่า่จะเปน็อวตารหรอืกลุม่ดาว ‘ผูท้ีถ่กูเนรเทศ 

ออกจากซีนาริโอ’ ไม่เคยมีชีวิตรอด นั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้]

กระทั่งกลุ่มดาวยังไม่อาจมีชีวิตรอดได้ คำกล่าวนั้นทำให้สีหน้าของสมาชิก 

กลุ่มยิ่งนิ่งเกร็งมากกว่าเมื่อครู่นี้ อีจีฮเยโพล่งขึ้นมาเสียงดัง

“ยังไงมันก็ต้องมีวิธีไม่ใช่เหรอไง วิธีที่จะช่วยได้น่ะ...!”

[พวกเจ้าในตอนนี้ไม่อาจทำอะไรได้ทั้งสิ้น ว่ากันตามตรง ข้าก็ประหลาดใจ 

นักที่พวกเจ้ามุ่งมั่นเช่นนั้น ขอแนะนำอะไรสักอย่างก็แล้วกัน อย่าได้คิดอะไร 

ไร้ประโยชน์ ตั้งสมาธิอยู่กับซีนาริโอตรงหน้าเสียดีกว่า เพราะพวกเจ้ายังหลบหนี 

ออกไปไม่พ้นจาก ‘โดมกรุงโซล’]

โทแกบีทิ้งคำพูดราวกับเยาะเย้ยกันเอาไว้ แล้วดีดนิ้วเบา ๆ ทันใดนั้นเอง  

ข้อความก็ดังขึ้นจากกลางอากาศ

[ซีนาริโอหลบหนีเริ่มต้นขึ้นแล้ว]

[อกีไมน่านโดมกรงุโซลจะถกูปดิตาย! กรณุาหลบหนอีอกไปจากโดมกรงุโซล 

ภายในครึ่งวัน]

[เส้นทางในการหลบหนีถูกมอบให้โดยอัตโนมัติ]

[กรณีที่ไม่สามารถหลบหนีออกไปจากโดมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

คุณจะเสียชีวิต]

“บัดซบ...”

สมาชิกกลุ่มหันไปมองหน้ากันและกัน สีหน้าของพวกเขาแต่ละคนไม่ได้ 

มีวิธีแก้ไขสถานการณ์เขียนเอาไว้ เพราะอย่างไรพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือก

“...เดินทางกันก่อนเถอะค่ะ”

ทั้งหมดเริ่มออกเดินทางไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ มีทั้งวิ่ง ทั้งว่ายน้ำ 
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บางครั้งก็ต้องกระโดดข้ามสะพานที่ถูกตัดขาด พวกเขามุ่งหน้าตรงไปยังชานเมือง 

กรุงโซลอย่างไม่หยุดพัก สุดท้ายตอนที่เครื่องหมายระบุเส้นทางหายไป พวกเขา 

ก็ได้พบกับฝูงชนกลุ่มหนึ่ง 

“คนพวกนั้น...”

อวตารทั้งหมดที่เหลือรอดอยู่ในโดมกรุงโซลได้มารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณ 

นั้น

ผู้คนนับพัน บางคนมีใบหน้าที่พวกเขารู้จัก ราชาแห่งความงามมินจีวอน 

ที่กำลังโบกมือมาทางด้านนี้ ฮันดงฮุนคนเก็บตัวผู้รักสันโดษ มีพวกที่เคยพบ 

หน้ากันในสถานีชุงมูโรกับสถานีกึมโฮอยู่ด้วย ผู้คนที่หันมาเห็นสมาชิกกลุ่มค้อม 

ศีรษะให้พวกเขา ทั้งหมดนั้นคือเหล่าคนที่คิมดกจาช่วยชีวิตเอาไว้ 

“ที่นี่สินะ”

สมาชิกกลุ่มหยุดเดินก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองกำแพงด้านในของโดมอย่าง 

พร้อมเพรียง กรงขนาดใหญ่ที่ขังพวกเขาเอาไว้จนถึงตอนนี้ ในที่สุดโอกาสที่ 

พวกเขาจะได้หลบหนีออกไปจากคุกนี้ก็มาถึงเสียที ผู้คนมากมายมีสีหน้าตื่นเต้น  

ทว่าไม่มีใครยินดีก้าวขาออกไปข้างนอกนั่น 

ราวกับนกคีรีบูนท่ีไม่อาจสยายปีกโบยบินออกไปนอกกรงนกท่ีเปิดออกกว้าง

ผู้คนมากมายกลับเบนสายตามองหาอะไรบางอย่างแทน

สายตาทีม่องจอ้งมาเริม่จากหนึง่ ตามดว้ยสอง เพยีงไมน่านสายตาเหลา่นัน้ 

ก็มารวมกันอยู่ที่คนคนหนึ่ง คนแรกที่เปิดปากพูดขึ้นก่อนคือฮันซูยอง

“ยูจุงฮยอก”

ยูจุงฮยอกหันไปมองหน้าฮันซูยอง ฮันซูยองไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่ 

ยูจุงฮยอกอ่านแววตานั่นได้

‘อย่าทิ้งโอกาสที่คิมดกจามอบให้อย่างเสียเปล่า’

ยูจุงฮยอกกะพริบตาเชื่องช้า หลังจากนั้นจึงค่อยก้าวขาออกมาข้างหน้า  

ฝูงชนต่างก็กำลังเฝ้ารอคำพูดของเขา คำประกาศเพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลา 

ที่ได้รับอิสรภาพ

ยูจุงฮยอกครุ่นคิดในขณะมองฝูงชนที่จับจ้องมาที่ตน

ในชีวิตที่ผ่าน  ๆ  มา ยูจุงฮยอกเคยยืนอยู่ ณ ตำแหน่งนี้มาแล้วหลายครั้ง  
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บางครัง้เขาเปน็นกัพดูทีม่คีารมคมคาย บางครัง้เปน็ลดีเดอรท์ีม่คีารสิมา่ ไมย่ากเลย 

ที่จะหาคำพูดมากล่าวกับฝูงชน

แต่แล้วทำไมกัน เพราะอะไรคราวนี้เขาถึงได้ไม่อยากจะพูดคำเหล่านั้น 

ออกมา กลับกัน เขาเลือกที่จะพูดออกไปเช่นนี้แทน

“...ฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับชีวิตนี้”

บางทีอาจเป็นเพราะคิดได้ว่าคนที่เข้าใจคำพูดของเขาไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วก็เป็น 

ได้ ยูจุงฮยอกจึงกล่าวต่อไปท่ามกลางความอ้างว้างที่ถาโถมเข้าใส่จากความจริง 

ที่ว่านั่น

“เพราะฉะนั้นพวกแกเองก็อย่ายอมแพ้เหมือนกัน”

เขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองสื่อปณิธานออกไปได้หรือไม่ ยูจุงฮยอกหมุนตัว 

ก้าวเท้าออกห่างจากฝูงชน และเดินตรงเข้าไปหากำแพงด้านในของโดมอย่าง 

เชื่องช้า

จากนั้น...

หนึ่งครั้ง สองครั้ง หมัดที่กระแทกออกไปด้วยความโมโหได้ระเบิดกำแพง 

ทิ้ง รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างโดยมีศูนย์กลางอยู่ตรง 

ตำแหน่งที่หมัดกระแทกเข้ากับกำแพง

กำแพงที่ไม่เคยมีใครข้ามผ่านออกไปได้เลยสักครั้งหลังจากซีนาริโอทั้งหมด 

เริ่มต้นขึ้น กำลังพังทลายลงทีละน้อย จนในที่สุดก็ปรากฏเป็นทางออกขนาด 

เท่าที่คนหนึ่งคนจะสามารถก้าวออกไปข้างนอกได้ 

ทัศนียภาพที่มีตัวตนอยู่เรื่อยมา ทว่ากลับไม่อาจข้ามผ่านไป ซึ่งเบื้องหน้า 

ทัศนียภาพนี้เอง ยูจุงฮยอกก็ได้ก้าวเท้าออกไปเป็นคนแรก

“ไปกันเถอะ”

พวกเขาตบเท้าก้าวเดินต่อไปยังซีนาริโอที่ไร้ซึ่งคิมดกจา

.

.

.

 และแล้วคิมดกจาที่เหลืออยู่เพียงลำพังก็ฟื้นขึ้นท่ามกลางความมืดมิด 

ในที่สุด 
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เส้นขอบฟ้าแห่งเรื่องราว
(2)

36

“...อือ”
 กระดูกทั่วร่างปวดร้าวราวกับโดนบดขยี้จนแหลก ผิวกายเย็นชืดและ 

แข็งทื่อเหมือนผิวหนังของสัตว์ที่ตายแล้ว 

ผมลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าในขณะที่ฟังเสียงของ [กำแพงที่สี่] ไม่นึกเลยว่า 

ผมจะดีใจที่ได้ยินเสียงเจ้านี่ที่เมื่อก่อนรู้สึกเกลียดขนาดนั้น

 ยังมีชีวิตอยู่สินะ คิมดกจาครุ่นคิดเช่นนั้น 

ดูเหมือนว่าแผนการจะสำเร็จตามที่วางไว้ อันที่จริงจะบอกว่าสำเร็จก็ไม่เชิง 

เพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นได้ 

โชคชะตาที่พวกมันทำนายให้ผมคือความตายของ  ‘อวตารคิมดกจา’ ดังนั้น 

‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  คิมดกจาผู้มีฐานะเป็น  ‘กลุ่มดาว’  ก็ย่อมไม่ตาย 

แน่อยู่แล้ว ถ้าโชคชะตาสามารถแก้ไขได้ง่าย  ๆ ละก็ ผมคงไม่มานั่งลำบากสั่งสม 

เรื่องเล่าเพื่อกลายมาเป็นกลุ่มดาวหรอก

ปัญหาคือ ผมดันฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะ ‘กลุ่มดาว’ โดยสูญเสียกายเนื้อ 

ของอวตารไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นผมจะมีสภาพเป็นยังไงกันล่ะ...

“...ที่นี่ที่ไหนเนี่ย”

รอบกายมเีพยีงพวกตกึและอาคารทีก่ลายเปน็ซากปรกัหกัพงั กบัถนนใหญ่ 

ขนาดแปดเลนที่ส่วนหนึ่งถูกทำลาย เป็นทัศนียภาพที่ดูคุ้นเคยชอบกล

“ที่นี่...?”
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พูดคนเดียวไปได้สักพักผมก็พลันตระหนักว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ 

แบบไหน ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เคยเต็มไปด้วยแสงของกลุ่มดาวจำนวนมาก ตอนนี้ 

บนนั้นกลับไม่มีสิ่งใดอยู่เลย

ความวังเวงอ้างว้างหลังจากที่ผมพูดคนเดียวไปได้สักพักถาโถมเข้าใส ่ รู้สึก 

โดดเดี่ยวเหลือเกิน ผมยิ้มอ่อนระโหยเหม่อมองท้องฟ้ายามค่ำคืน

“ฮะ ๆ...”

ถ้าเป็นตอนปกติคงจะมีข้อความทางอ้อมจากพวกกลุ่มดาวเด้งขึ้นมาจน 

นับไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็น ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ ผู้ชื่นชอบการพูดคนเดียวของผม  

หรือ ‘มงักรทมฬิแหง่นรกอเวจ’ี ผูช้ืน่ชอบการหาเรือ่งผม...ไมก่็ ‘ผูพ้พิากษาเปลวเพลงิ 

ดุจปีศาจ’  ผู้ชื่นชอบในตัวผม ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้เหตุผลก็ตาม เอาเป็นว่าจะต้อง 

มีใครบางคนตอบกลับผม

แต่ตอนนี้ไม่มีใครตอบกลับคำพูดคนเดียวของผมเลยสักคน

ทั้ง  ‘แม่ทัพหัวโล้นผู้ผดุงความยุติธรรม’  ที่ชอบเช็ดหัวโล้นของตัวเอง ทั้ง  

‘เมตไตรยตาเดยีว’ ทีเ่วลาเซง็ทไีรกจ็ะโยนผา้ปดิตาทิง้ กระทัง่ ‘ราชนินีทิราผูเ้ลอโฉม 

แห่งชิลลา’ ที่มักชอบพูดจาหน้าไม่อายก็ไม่อยู่

พอข้อความของพวกกลุ่มดาวหายไป สิ่งที่หลงเหลืออยู่กับผมก็มีเพียงแค่ 

ความโดดเดี่ยวอ้างว้างอันแสนโหดร้ายเท่านั้น 

 คิมดกจาครุ่นคิด ฉันเหลือตัวคนเดียวแล้วจริง ๆ สินะ 

[ปัจจุบันคุณอยู่ในสภาวะถูกเนรเทศออกจากซีนาริโอ]

ผมหันไปมองทัศนียภาพรอบกายอีกครั้งอย่างเชื่องช้า สิ่งมีชีวิตที่ยังรอด 

มาได้หลังถูกเนรเทศออกจากซีนาริโอจะถูกส่งตัวไปยัง  ‘เขตพื้นที่นอกซีนาริโอ’  ที่ 

อยู่ใกล้ตัวที่สุด

[ปัจจุบันคุณอยู่ในเขตพื้นที่นอกซีนาริโอ]

และ  ‘เขตพื้นที่นอกซีนาริโอ’  ที่ผมกำลังยืนอยู่ในตอนนี้ก็เป็นสถานที่ที่ผม 

คุ้นเคยยิ่ง

 กรุงโซล  

ที่นี่คือจัตุรัสควังฮวามุนในกรุงโซล สถานที่ที่เกิด ‘สงครามของเหล่าราชา’  

และเป็นสถานที่ที่ผมทำลาย  ‘บัลลังก์หนึ่งเดียว’ แต่การที่กรุงโซลกลายเป็นเขต 
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พื้นที่นอกซีนาริโอแบบนี้...

หมายความว่าสมาชิกกลุ่มหลบหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยสินะ

ผมไดแ้ตเ่หมอ่มองพืน้ทีท่ีเ่คยมี ‘โดมกรงุโซล’ ตัง้อยูด่ว้ยความรูส้กึบางอยา่ง 

ที่เอ่อล้นขึ้นมา บริเวณที่เคยมีบาเรียโปร่งแสงครอบคลุม ตอนนี้กลายเป็นมี 

บาเรียหนากั้นแทนเสียแล้ว

ซีนาริโอของ ‘กรุงโซล’ ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ 

สมาชิกกลุ่มจะข้ามผ่านไปสู่ ‘ซีนาริโอ’ ที่ไม่มีผม สร้างเรื่องราวใหม่ที่ดีกว่า 

ขึ้นมา พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปที่นั่น แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว 

 คิมดกจารู้สึกดีใจ ทว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกขมขื่น 

ผมครุ่นคิดถึงสมาชิกกลุ่มอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหมุนตัวอย่างช้า ๆ  

 คิมดกจาที่เหลือตัวคนเดียวยังมีเรื่องให้ต้องทำ เพื่อการนั้น เขาถึงได้ 

ยอมเลือกที่จะรับความตายอันแสนโหดร้ายเอาไว้เอง 

 ตลอดทางที่เดินอยู่ในกรุงโซล คิมดกจายังคงตกอยู่ในภวังค์ความทรงจำที่ยัง 

ไม่เก่าจนกระทั่งถูกลืม ไม่ว่าจะไปที่ใดก็เจอแต่เขตพื้นที่ที่เคยดำเนินซีนาริโอ 

ร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม คิมดกจาตระหนักขึ้นได้อีกครั้งถึงความจริงที่ว่าตัวเขา 

กลายเปน็สว่นหนึง่ของ ‘สามวธิรีอด’ ไปแลว้จรงิ ๆ ตอนนีเ้ขาไดใ้ชช้วีติอยูใ่นเรือ่งราว 

เรื่องนี้อย่างชัดเจน 

“...นัน่มนักน็า่ซาบซึง้ใจอยูห่รอกนะ แตพ่อแลว้ไดม้ัย้ จะพมึพำอยูอ่ยา่งนัน้ 

ไปถึงเมื่อไหร่กัน”

 คิมดกจาหงุดหงิดใส่ ‘กำแพงที่สี่’ ผู้น่าสงสาร 

ตอนแรก  ๆ  ผมก็รู้สึกดีอยู่หรอกที่ยังมีใครคอยอยู่เคียงข้าง แต่มันเล่น 

บรรยายทุกเรื่องที่ผมคิดเลย แบบนี้ไม่ค่อยจะชวนให้อารมณ์ดีเท่าไหร่หรอกนะ

 ผ่านไปนานแค่ไหนแล้ว คิมดกจาอยากถามเช่นนั้น แต่ไม่มีใครที่จะตอบ 

คำถามเขา 

“บัดซบ นายตอบฉันมาก็ได้ไม่ใช่เหรอไง”

ผมคุยโต้ตอบกับเจ้านี่ แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มจากสำรวจตัวเองดูก่อน

[ปัจจุบันเรื่องเล่าจำนวนมากของคุณได้รับความเสียหาย]
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[ปัจจุบันกายเนื้อร่างอวตารของคุณอยู่ในสภาวะถูกทำลายโดยสมบูรณ์]

ผมมชีวีติรอดมาไดเ้พราะระดบัชัน้ของกลุม่ดาว แตผ่มกไ็ดส้ญูสิน้รา่งอวตาร 

ของตัวเองไป หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ตัวตนของผมในตอนนี้ไม่ใช่ ‘ร่างกาย’ แต่ 

เป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนเรื่องเล่าที่ไม่เสถียรเท่านั้น

[ปัจจุบันร่างของคุณอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก]

[ไม่สามารถหาวิธีถนอมร่างของคุณได้]

สภาวะไม่เสถียรระดับที่ว่าแค่มีใครสะกิดเข้าหน่อยก็คงจะพังเละไม่เป็นท่า 

ถ้าเป็นแบบนี้ ต่อให้ยังมีชีวิตอยู่ก็คงเรียกว่ารอดได้ไม่เต็มปาก ผมตัดสินใจแล้ว 

ว่าจะลองทำทุกวิถีทางที่สามารถลองได้ดูก่อน 

[เขตพื้นที่นี้ไม่สามารถใช้งาน ‘มุมมองนักอ่านพระเจ้า’ ได้]

...ไม่ได้จริงด้วย

[ปัจจุบันไม่สามารถทำการติดต่อกับอวตารของคุณได้]

นีก่ไ็มไ่ด ้ ผมพอจะคาดเดาไวอ้ยูแ่ลว้ แตพ่อมนัไมไ่ดจ้รงิ  ๆกอ็ดจะหนา่ยใจ 

ไม่ได ้ รู้สึกราวกับมาโผล่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ไร้ซึ่งการติดต่อสื่อสารอยู่คนเดียว

[คุณไม่สามารถใช้ระบบช่องได้]

โดนเนรเทศออกจากซนีารโิอกเ็ทา่กบัถกูเนรเทศออกจากชอ่งไปดว้ย สญัญา 

ทีท่ำไวก้บับฮียองคงจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตั ิ ผมเงยหนา้ขึน้มองทอ้งฟา้ทีไ่มม่ดีาว 

เลยสักดวง ความรู้สึกอิสระหากแต่ว่างเปล่าถาโถมเข้าใส่

...คราวนี้ผมเหลือตัวคนเดียวแล้วจริง  ๆ สินะ พอค้นพบความจริงที่ว่านั่น 

ความรู้สึกหนาวเหน็บก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาในร่าง

 ไม่มีใครมองดูผมเลยสักคน และผมเองก็มองไม่เห็นใคร  

ไม่สิ ก็ไม่เชิงว่าตัวคนเดียวละมั้ง

 ท่ามกลางความโดดเดี่ยวอ้างว้าง จู่  ๆ  คิมดกจาก็พลันตระหนักขึ้นมาได้  

อย่างนี้นี่เอง สิ่งที่เรียกว่ามีตัวตนนั้นแท้จริงแล้วคือการที่เราสามารถรับรู้ได้ถึง 

สายตาของใครสักคนสินะ 

“ฉันไม่คิดอะไรที่มันเป็นหลักปรัชญาแบบนั้นหรอก เจ้าโง่ ว่าแต่จะทำ 

แบบนี้ต่อไปถึงเมื่อไหร่”

 คิมดกจาผู้โง่เขลาไม่อาจรู้ได้เลย เพราะเหตุใด ‘กำแพงที่สี่’ ผู้ยิ่งใหญ่ถึงได้ 
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พยายามขนาดนี้  

...จะบ้าตาย

“แค่อธิบายมาก็หมดเรื่องแล้วไม่ใช่หรือไง นายเป็นตัวอะไรกันแน ่ ใช่สกิล 

แน่เหรอ”

 คิมดกจาผู้โง่เขลาพูดคนเดียวกับอากาศ 

ไอ้เวรนี่มันจริง ๆ เลย

 คิมดกจาผู้โง่เขลา... 

“ยังไม่หยุดอีก? เดี๋ยวก็ปิดสกิลซะเลยดีมั้ย”

วินาทีนั้นเอง เสียงเปรี๊ยะก็ดังขึ้นกลางอากาศ

 ‘กำแพงที่สี่’ กล่าว ‘ถ้างั้น หยุด ดีมั้ย’ 

ผมประหลาดใจนิดหน่อย ไอ้เวรนี่ ความจริงมันสามารถแสดงเจตนาของ 

ตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนกว่าแค่ถ่ายทอดความคิดอีกไม่ใช่เหรอ จะว่าไป 

เมื่อครั้งก่อนก็เหมือนกัน...

“ใช ่ หยุดได้แล้ว ตอนนี้ฉันไม่อยากถูกรบกวน”

[สกิลเฉพาะตัว ‘กำแพงที่สี่’ นิ่งเงียบ]

ทว่าวินาทีถัดมาผมก็ต้องเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเอง

เปรี๊ยะ

ไม่มีเวลาให้ได้อุทานว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ผมรู้สึกราวกับอากาศรอบกาย 

เย็นยะเยือกเหมือนจับตัวเป็นน้ำแข็ง ไอเย็นแทรกซึมเข้าสู่ผิวกาย เสียดแทงลึก 

ลงไปถึงกระดูก เสียงพรึ่บดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกราวกับทางเดินหายใจในปอด 

ถูกอะไรบางอย่างขวางกั้น 

“แค็ก...?”

ผมเพิ่งจะตระหนักถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ เหตุผลที่พวก <เวด้า> กับ  

<โอลิมปัส> ส่งผมมายัง ‘เขตพื้นที่นอกซีนาริโอ’ 

นั่นเป็นเพราะพวกมันเล็งสถานการณ์แบบนี้ไว้ตั้งแต่แรก พวกเหลี่ยมจัด 

วางแผนการเอาไวเ้พือ่ทีจ่ะไดส้งัหาร ‘อวตารคมิดกจา’ และจดัการ ‘กลุม่ดาวคมิดกจา’  

ไปพร้อม ๆ กัน

“อึก อื้ออออ...”
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ผมกรดีร้อง ทวา่กลบัไมม่เีสยีงดงัออกมา ผมอยากจะหายใจ แตก่ห็ายใจ 

ไม่ออก ราวกับมีใครบางคนกดปอดเอาไว้ หลอดลมตีบตันไปหมด หัวสมอง 

ขาวโพลน ความคิดต่าง ๆ นานาค่อย ๆ ถูกลบเลือนไปทีละอย่าง

<สตาร์สตรีม> คือโลกของ ‘เรื่องราว’

ไม่ว่าจะเป็นอวตารหรือกลุ่มดาวก็ไม่มีข้อยกเว้นใด  ๆ  ทั้งสิ้น ทุกสรรพสิ่ง 

หายใจได้ด้วย ‘เรื่องราว’ และมีตัวตนอยู่ได้ด้วย ‘เรื่องราว’ 

[เรื่องเล่าเพิ่มระดับความเสียหายขึ้นอย่างรวดเร็ว!]

[ตัวตนของคุณเริ่มดับสูญ]

ดังนั้นในสถานที่ที่  ‘เรื่องราว’  ไม่มีตัวตนย่อมไม่มีสิ่งใดสามารถดำรงอยู่ได้ 

ทั้งสิ้น กระทั่งผมเองก็เช่นกัน

‘ให้ตายเถอะ ช่วยฉันหน่อย!’

ผมร้องตะโกนท่ามกลางความหวาดกลัวว่าตัวเองกำลังจะสลายไป ผมเพิ่ง 

จะเข้าใจว่าเพราะอะไร [กำแพงที่สี่] ถึงพยายามพูดไม่หยุดขนาดนั้น เจ้านั่นเล่า  

‘เรื่องราว’ ไปเรื่อยก็เพื่อที่จะช่วยชีวิตผมให้รอดไปจากสถานที่ที่ไร้ซึ่งเรื่องราวแห่งนี้

[สกิลเฉพาะตัว ‘กำแพงที่สี่’ ถูกเปิดใช้งาน!]

 ‘กำแพงที่สี่’ กล่าว ‘เจ้า โง่ ’ 

หลอดลมขยายตัว ปอดสูดเอาลมหายใจเข้าไป

“แฮก...แฮก...”

ผมรู้ว่าการโดนเนรเทศออกจากซีนาริโอเป็นเรื่องที่แย่มาก แต่ไม่นึกเลย 

ว่าจะเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้

ก็จริง กระทั่ง ‘ชอกจุนคยอง’ คนนั้นยังไม่อาจรอดชีวิตหลังถูกขับไล่ออกไป 

จากซีนาริโอหากไร้ซึ่งความช่วยเหลือของ <เนบิวลา>...ให้ตายเถอะ ผมคงดูถูก 

สถานการณ์นี้มากเกินไป ผมนึกว่าถ้ามอบเรื่องเล่าไม่กี่เรื่องให้ ผมคงจะเคลื่อนที่ 

ไปถึงเป้าหมายแรกได้ ไม่นึกเลยว่าถ้าไม่มี [กำแพงที่สี่] อยู่ด้วย กระทั่งจะมีชีวิต 

รอดยังยากขนาดนี้

 คิมดกจาครุ่นคิด ห้ามทำตัวนิสัยไม่ดีต่อ ‘ท่านกำแพงที่สี่’ อีก 

แม้จะรู้สึกน่าสมเพชไปบ้าง แต่ผมก็เถียงอะไรไม่ออก

“...แต่จะปกป้องฉันต่อไปได้ตลอดงั้นเหรอ”
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 ‘กำแพงที่สี่’ กล่าว ‘นาน เกิน ไป คง ยาก’ 

กระแสไฟฟ้ารุนแรงแล่นวาบขึ้นมารอบร่างกายก่อนที่ [กำแพงที่สี่] จะพูด 

จบด้วยซ้ำ ก็อย่างว่า ความเป็นไปได้ที่ต้องให้ระดับเนบิวลาออกหน้าเท่านั้นถึงจะ 

รับมือไหว ถ้า [กำแพงที่สี่] รับมือเองโดยลำพังได้ก็แปลกประหลาดเกินไปแล้ว

ผมเหลือเวลาอีกไม่มากนัก ถ้าจนถึงเวลานั้นยังจัดการธุระไม่เสร็จ ผมจะ 

แห้งตายอยู่ที่นี่

ตอนนั้นเองก็พลันได้ยินเสียงคลื่นแทรกดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่ง เสียง 

คล้ายกับแรงดูดที่ชวนให้นึกถึงเครื่องดูดฝุ่น...

 คิมดกจารู้อยู่แล้วว่าพวกมันคืออะไร 

“ใช ่ ฉันรู้ แผนกทำความสะอาดซีนาริโอ”

การที่แผนกทำความสะอาดปรากฏตัวขึ้นหมายความว่าพวกมันได้เริ่ม  

‘เก็บกวาด’ พื้นที่ซีนาริโอครั้งใหญ่กันแล้ว

 คิมดกจาครุ่นคิด ในเมื่อการเก็บกวาดเริ่มขึ้นแล้ว แสดงว่าอีกไม่นาน  

‘ปีศาจเส้นขอบฟ้า’ ก็คงจะปรากฏตัวออกมา เพราะพวกที่ทำตัวเหมือนไฮยีน่าวิ่งไป 

ทั่วซากปรักหักพังของซีนาริโอพวกนั้นไม่มีทางที่จะไม่โผล่มาหาซากปรักหักพัง 

น่ากินขนาดนี้หรอก 

อ่านความคิดได้น่าทึ่งจนชวนอึ้งจริง  ๆ แต่ก่อนที่จะเจอกับพวกมัน มี 

บางอย่างที่ผมต้องหาให้เจอเสียก่อน

 คิมดกจาเร่งฝีเท้า 

แมจ้ะเซไมต่รงทางไปบา้ง แตผ่มกเ็รง่ความเรว็ในการวิง่ขึน้ทลีะนดิ ตอนนี้ 

ทั่วถนนมีบางสิ่งคล้ายเมฆครึ้มขนาดเล็กลอยอยู่ทั่วไปหมด

เจ้าพวกนั้นก็คือ ‘แผนกทำความสะอาดซีนาริโอ’ 

ผมต้องระวังเอาไว้หน่อย แต่ผมก็วิ่งไปอย่างไม่คิดสนใจนัก อย่างไร  

‘แผนกทำความสะอาด’  พวกนี้ก็เคลื่อนไหวได้เชื่องช้าและมีเรดาร์ตรวจจับที่แคบ 

มาก แค่เลี่ยงไปอย่างระมัดระวังสักหน่อยก็จะไม่ถูกพวกมันจับได้ แล้วผมก็จะ 

เดินทางไปถึงสถานที่เป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร 

ผมออกมาจากเขตควังฮวามุน เริ่มมุ่งหน้าสู่ทิศใต้

อึลจีโร 3 กา ชุงมูโร มหาวิทยาลัยทงกุก ยักซู สถานีกึมโฮ...
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ผมวิ่งทวนกระแสสถานที่แห่งความทรงจำที่เคยผ่านมาเหมือนกับปลา 

แซลมอนว่ายทวนน้ำ และในที่สุดก็มาถึงสถานีอกซูจนได้ ที่นั่นผมได้พบกับ 

สะพานทงโฮที่ถูกตัดขาด

ผมเหมอ่มองสะพานทีถ่กูตดัขาดนิง่ ความทรงจำต่าง ๆ นานาทีย่งัคงเดน่ชดั 

แล่นวาบเข้ามาในหัวสมอง ที่แห่งนี้ยูจุงฮยอกโยนผมเข้าปากอิกทิโอซอรัส

...ไม่รู้ว่าตอนนี้หมอนั่นจะทำได้ดีหรือเปล่า ช่างเถอะ มีฮันซูยองอยู่ด้วย  

ก็คงพากันไปรอดละมั้ง ผมได้แต่หวังให้เป็นอย่างนั้น 

พรึ่บ!

ผมกระโดดเบา ๆ ข้ามสะพานที่ถูกตัดขาดไปอีกฝั่งโดยไร้ตัวช่วย สะพานที่ 

เมื่อก่อนมีแต่ต้องพึ่ง ‘deus ex machina’ เท่านั้นถึงจะผ่านไปได้อย่างหวุดหวิด 

แต่ตอนนี้เพียงแค่กระโดดครั้งเดียวก็เหลือเฟือ ช่างเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด 

มาก ทว่ายังเร็วเกินไปที่จะพอใจ

เพราะพวกที่ผมต้องข้ามผ่านไปให้ได้กำลังรอผมอยู่ในที่ที่ห่างไกลยิ่งกว่า 

ช่องว่างระหว่างสะพานขาดนี่

สถานที่ที่ในที่สุดผมก็มาถึงคือรถไฟใต้ดินที่ถูกทำลายไปกว่าครึ่ง สถานที่ 

ที่ซีนาริโอทั้งหมดเริ่มต้นขึ้น

ผมเหม่อมองด้านนอกของรถไฟใต้ดินอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินเข้าไปข้างใน 

แล้วเริ่มรื้อค้นซากปรักหักพังพวกนั้น ทำอย่างนั้นอยู่พักใหญ่ผมก็ค้นพบสิ่งที่ 

ตามหา ของสิ่งนั้นคือกล่องไอเท็มส่องแสงสีขาวสว่าง บนกล่องไอเท็มมีข้อความ 

สั้น ๆ เขียนเอาไว้

-  คิมดกจา ข้าเชื่อเจ้าได้ใช่มั้ย ข้าทิ้งมันไว้ให้ตามที่เจ้าบอกก่อนจะออก 

เดินทาง ขอบใจนะที่ช่วยมาเป็นอวตารในช่องของข้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ข้อความที่ผมรู้ดีว่าใครเป็นคนเขียน

- ขอร้องละ เจ้าต้องมีชีวิตรอดนะ

แน่นอนอยู่แล้ว ฉันไม่ตายหรอกน่ะ 

ผมเปิดกล่องไอเท็ม ข้างในกล่องนั้นมีคุณลักษณะที่ผมจ่ายไปกว่า 3 แสน 

เหรียญซื้อมา และมีไอเท็มที่ผมไหว้วานใส่เอาไว้ทั้งหมด 

[คุณได้รับคุณลักษณะใหม่]
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[คุณได้รับไอเท็ม ‘ไข่โทแกบี’]

[คุณได้รับไอเท็ม ‘ศรัทธาไม่แตกสลาย’]

...

หลังจากเก็บไอเท็มทั้งหมดเสร็จ  ผมก็ออกมานอกรถไฟใต้ดิน  ดวง 

อาทิตย์กำลังขึ้นพอดี ผมนั่งรออยู่บนสะพาน คนที่ควรมาน่าจะใกล้มาถึงแล้ว

ก่อนที่ผมจะทันได้คิดอะไรไปมากกว่านั้น ตะเกียงโบราณขนาดเล็กก็ 

ปรากฏขึ้นตรงเส้นขอบฟ้าที่เรื่องราวสิ้นสุดลง เหนือไฟตะเกียงสลัวนั่นมีเงาร่าง 

ที่หลังงุ้มงอ

ชายชราผู้มีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่อยู่บนแก้มข้างหนึ่งกำลังเดินตรงมา 

ทางด้านนี้ด้วยสีหน้าพิลึก ราวกับรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องมาอยู่ที่นี่

“เจ้าคือ ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ งั้นหรือ”

ผมมองชายชราอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเบนสายตาไปยังแสงอาทิตย์ยามรุ่งสาง 

ด้านนอกโดม ครุ่นคิดไปถึงพวกเนบิวลาที่รอคอยผมอยู่หลังแสงอาทิตย์นั่น  

บางทีตอนนี้พวกมันคงจะคิดว่าผมตายไปแล้วสินะ

<โอลิมปัส> <เวด้า> <ปาปิรุส>...

ผมนึกถึงนิยามและนามของพวกมันขึ้นมาทีละชื่อ กลุ่มดาวพวกนั้นที่ 

ทั้งหัวเราะเยาะ ทั้งดูถูกเรื่องราวของอวตาร และทำเรื่องราวเหล่านั้นให้กลายเป็น 

เกมสร้างความบันเทิงของพวกมัน

รอก่อนเถอะ

 ฉันจะทำให้พวกนายทั้งหมดร่วงลงมาจากท้องฟ้าบัดซบนั่น 
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เส้นขอบฟ้าแห่งเรื่องราว
(3)

36

ใน ‘สามวิธีรอด’ มีประโยคทำนองนี้บรรยายเอาไว้

 ณ  ‘เส้นขอบฟ้าแห่งเรื่องราว’  มีเหล่าปีศาจอาศัยอยู่ พวกเขาไม่ใช่ราชา 

ปศีาจ ไมใ่ชเ่ผา่พนัธุป์ศีาจ แตก่ลบัถกูเรยีกขานว่า ‘ปศีาจ’ ตวัตนเหลา่นัน้กระหาย 

เรื่องราวไม่ต่างอันใดจากพวกโทแกบี และเกลียดชังโทแกบีมากเท่ากับที่กระหาย 

เรื่องราว 

...ใช่แล้ว ประโยคพวกนั้น

 ถ้าหากคุณถูกเนรเทศออกจากซีนาริโอละก็ สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ 

มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คืออ้อนวอนขอความเมตตาจากพวก  ‘ปีศาจเส้น 

ขอบฟ้า’ 

[กำแพงที่สี่] ช่วยบอกให้แทนแล้ว ผมก็ไม่มีอะไรจะต้องอธิบายอีก ผม 

มองหน้า ‘ปีศาจเส้นขอบฟ้า’ 

หน้าตาค่อนข้างแก่ชรา รูปลักษณ์ภายนอกดูผิวเผินคล้ายกับคนจรจัด แต่ 

ก็มองออกได้ไม่ยาก เพราะเหล่า ‘ปีศาจเส้นขอบฟ้า’ จะมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ห้อย 

อยู่บนหน้า เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่จึงเรียกพวกเขาแบบย่อ ๆ ว่า ‘ฮกพูรี’1 

ประกายไฟสว่างแล่นวาบขึ้นมากลางอากาศ ฮกพูรีขยับไปด้านหลังหนึ่ง 

ก้าว

 1 ฮกพูรี (혹부리) แปลว่า คนที่มีก้อนเนื้อปูดออกมาจากใบหน้าหรือลำคอ
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“...ช่างพิเศษยิ่งนัก  ไม่อาจตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย  ‘เนตรมหาปีศาจ’  

งั้นหรือ”

ดูเหมือนเมื่อครู่นี้เขาจะพยายามล้วงข้อมูลของผม นัยน์ตาข้างหนึ่งของ 

ฮกพูรีหมุนเป็นเกลียวคลื่นสีอำพัน

‘เนตรมหาปีศาจ’

เนตรที่แอนนา ครอฟต์ มีไว้ในครอบครอง ฮกพูรีเองก็มีเช่นกัน แน่นอน 

อยู่แล้ว เพราะคนท่ีบอกข้อมูลของ ‘เนตรมหาปีศาจ’ ให้แอนนารู้ก็คือพวกน้ีน่ีแหละ

ปศีาจเสน้ขอบฟา้เปน็ตวัอนัตรายทีพ่วกปญัญาออ่นอยา่งบฮียองเทยีบไมต่ดิ  

ถ้าคิดดูถูกจนประเมินพวกเขาต่ำไปแม้แต่นิดเดียว ผมนี่แหละที่จะโดนจับกิน  

ผมแสร้งเล่นละครทำเป็นเหมือนไม่ได้กังวลอะไรในขณะที่เปิดบทสนทนา

“ขนาดผู้เผยพระวจนะยังอ่านข้อมูลของฉันไม่ได้ การข่าวช้าไม่สมกับเป็น 

ฮกพูรีเลยไม่ใช่หรือไง”

ฮกพูรีขมวดคิ้วแน่นอย่างรู้สึกเสียศักดิ์ศรี

“รู้อยู่แล้วหรือว่าข้าจะมา”

“ใช่”

“ได้อย่างไร”

“เดาว่านายคงมาเอาสิ่งนี้”

ผมหยิบไข่โทแกบีที่เก็บไว้ในอกเสื้อออกมา นัยน์ตาของฮกพูรีสั่นไหว  

เขาเองก็คงรู้ว่าอะไรอยู่ในไข่ใบนี้

“วิญญาณดวงนั้นเป็นของข้า”

ขณะเดียวกันเนื้องอกบนหน้าปีศาจเส้นขอบฟ้าก็เริ่มพองตัวอย่างน่ากลัว

“ข้าในมิติคู่ขนานอื่นเป็นผู้ส่งวิญญาณดวงนั้นมาที่นี่ ดังนั้นสิทธิ์ในการ 

ครอบครองจึงเป็นของข้า”

เขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าว ผมเองก็ก้าวถอยไปหนึ่งก้าวเช่นกัน

“ไม่เห็นจะเข้าใจว่าพูดเรื่องอะไร”

“...ข้าก็ว่าวิญญาณที่ควรกลับคืนสู่แดนยมโลกหายไปที่ใด ที่แท้เจ้าก็แย่ง 

มันไปนี่เอง ยังไม่สายเกินไป จงมอบวิญญาณดวงนั้นคืนมาให้ข้าเสีย”

“คนื? พดูพลา่มอะไร ใน <สตารส์ตรมี> มกีฎเรือ่งการจดัการกบัของหาย 
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ด้วยเหรอไง”

ฮกพูรียังคงจ้องไข่ในมือของผมด้วยนัยน์ตาละโมบโดยเว้นระยะห่างไว้ 

เท่าเดิม ผมเองก็ก้มลงมองไข่เช่นกัน

ในไข่ใบนี้มีชินยูซึงจาก ‘รอบที่ 41’ ของยูจุงฮยอกอยู่ ทว่าในอีกความหมาย 

นั้น สิ่งที่ ‘ปีศาจเส้นขอบฟ้า’  ว่ามาก็ถูกต้องเหมือนกัน เพราะคนที่เปลี่ยนชินยูซึง 

ให้กลายเป็น ‘ภัยพิบัติ’ แล้วส่งตัวมายังมิตินี้ก็คือฮกพูรีตรงหน้าผมนี่แหละ

รอยย่นบนหน้าผากของฮกพูรีดูลึกขึ้นกว่าเดิม

“ถ้าจะพูดจาเล่นลิ้นละก็...”

“งั้นลองถามเจ้าตัวดูเองเป็นไง เด็กคนนี้ก็มีสิทธิ์ออกความเห็นเหมือนกัน”

ผมเคาะเปลือกไข่เบา ๆ พลางเอ่ยถามอย่างไม่รอช้า

“ยูซึงอา เขาบอกว่าเป็นเจ้าของเธอแน่ะ เธอคิดยังไง”

ครืดดดด ไข่สั่นอย่างรุนแรง

“อืม อย่างนี้นี่เอง ไม่ใช่งั้นสินะ”

“นี่...”

ผมเมินฮกพูรีแล้วพูดกับไข่ต่อไป

“ถ้างั้นเขาเป็นใครล่ะ”

คราวนี้ไข่สั่นเบา ๆ ผมพยักหน้าเหมือนฟังมันเข้าใจ

“ใช่ ถูกต้องแล้วละ ‘วิญญาณ’ ไม่เป็นของผู้ใดทั้งสิ้น เหมือนอย่างที่ไม่มี 

ผู้ใดเป็นเจ้าของ ‘เรื่องราว’ ได้”

ไม่ว่าใครก็ไม่อาจเป็นเจ้าของ ‘เรื่องราว’ ได้ คำพูดนั้นทำให้สีหน้าของฮกพูร ี

ทอประกายคมปลาบขึ้นมา ‘เนตรมหาปีศาจ’ หมุนเป็นเกลียวคลื่น มุมปากของเขา 

แต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มราวกับกำลังตื่นเต้น

“น่าสนใจดีนี่ ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด เจ้าอยากจะเจรจากับข้า 

อย่างนั้นหรือ”

ติดกับแล้วสินะ ผมแย้มยิ้มพลางตอบกลับไป

“ใช่”

“ทางข้าเองก็สนใจความเป็นไปของเจ้าพอสมควรเช่นกัน แต่หากอยาก 

เจรจาก็จงส่งไข่นั่นมาให้ข้าเสียก่อน”
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“ไม่รู้หรือว่าที่เรียกว่าเจรจาน่ะหมายความว่ายังไง ฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้ 

หรอก พอดีว่าฉันเองก็ต้องการเด็กคนนี้เหมือนกัน”

“เจ้าไม่รู้ค่าของไข่ใบนั้น”

“ไม่ ฉันรู้”

ไข่ติดมือผมแน่นราวกับไม่อยากจากไปไหน ผมลูบปลอบประโลมไข่เบา ๆ  

ในขณะที่พูดต่อ

“ตัวตนทั้งหลายที่ถือกำเนิดจากไข่จะสามารถสร้าง ‘ช่อง’ ของตัวเองได้”

“...รู้งั้นหรือว่านั่นหมายความว่ายังไง”

“หมายความว่าสามารถถ่ายทอดสตาร์สตรีมที่หลุดจากอำนาจของทาง 

สำนักงานอย่างสิ้นเชิงได้ยังไงล่ะ”

ก้อนเนื้องอกบนแก้มของฮกพูรีสั่นกระเพื่อมเบา  ๆ  เมื่อได้ยินผมพูด 

แบบนั้น ไฟตะเกียงในมือของเขาวูบไหว ผมพูดเสริม 

“หรือก็คือ ไข่ใบนี้ครอบครองพลังที่สามารถสร้าง  ‘เรื่องราว’  จำนวนนับ 

ไม่ถ้วน ที่พวกนายต้องการไข่ใบนี้ก็เป็นเพราะสาเหตุนั้นไม่ใช่หรือไง”

ฮกพรูคีงจะประหลาดใจพอสมควร เขานิง่เงยีบไมพ่ดูอะไรไปครูห่นึง่ สหีนา้ 

คล้ายกับอยากจะล้วงความคิดผม แต่ขนาด  ‘เนตรมหาปีศาจ’  ยังใช้กับผมไม่ได้  

ไม่ว่าจะใช้นัยน์ตาข้างนั้นส่องดูแค่ไหนก็ไม่มีทางอ่านความคิดผมออกอยู่แล้ว

“เจ้าคิดจะกบฏต่อ <สตาร์สตรีม> งั้นหรือ”

“กบฏ? ไม่รู้สินะ คงพูดไม่ได้มั้งว่าสำนักงานเป็นทั้งหมดของสตาร์สตรีม 

น่ะ”

“บางครั้งส่วนหนึ่งก็มิต่างอันใดจากทั้งหมด” 

“พูดจาไม่เหมือนฮกพูรีเลยนะ...ช่างเถอะ ถ้านายต้องการคำตอบแบบนั้น 

ละก็...”

นัยน์ตาของฮกพูรีหมุนคว้างเหมือนเลนส์กล้อง ผมรู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องการ 

สิ่งใด ถึงได้จงใจชี้นิ้วไปบนท้องฟ้ายามราตรีพร้อมเอ่ยคำพูดดั่งว่าตัวเองเป็น 

นักปฏิวัต ิ

“ฉันจะทำลายโลกของ ‘โทแกบี’ บัดซบพวกนั้น”

สีหน้าของฮกพูรีบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจ ผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้สีหน้าน่าขนลุกนั่น 
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หมายความว่ายังไง นั่นคือ ‘รอยยิ้ม’ ของพวกฮกพูรี

“ถูกใจข้าเสียจริง”

วิธีการซื้อใจฮกพูรีนั้นเรียบง่ายมาก แค่สบถด่าทอพวกโทแกบีก็เรียบร้อย

นิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับปีศาจเส้นขอบฟ้า  ‘ฮกพูรี’  ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

เห็นจะเป็นเรื่องของ ‘ฮกพูรียองกัม’

เรื่องเล่าที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ยินกันมาบ้างสักครั้งในสมัยเด็ก

ฮกพรูยีองกมัผูม้จีติใจดงีามจดัการเอาเนือ้งอกออกไปไดด้ว้ยความชว่ยเหลอื 

จากโทแกบ ี สว่นฮกพรูยีองกมัผูม้จีติใจชัว่รา้ยโดนโทแกบยีดัเยยีดเนือ้งอกอกีกอ้น 

ให้...

ผมถามขึ้นพลางมองเนื้องอกบนแก้มของฮกพูรี

“แล้วนี่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายล่ะ”

“พวกมนุษย์ชอบสงสัยเรื่องแบบนั้นตลอดจริง ๆ ต่อให้ข้าเป็นฝ่ายดีก็ไม่มี 

อะไรรับประกันได้เสียหน่อยว่าจะอยู่ข้างเจ้า”

“ก็นะ ดูจากที่ยังมีเนื้องอกห้อยอยู่ ก็คงจะเป็นฝ่ายร้ายอยู่แล้ว”

“นิทานพื้นบ้านเรื่องนั้นแพร่ไปทั่วโลก เรื่องราวที่ถูกต้องมักไม่เคยได้รับ 

การสืบขาน”

“ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ว่าเป็นฝ่ายร้าย”

ก้อนเนื้องอกของฮกพูรีสั่นกระเพื่อมประหนึ่งเป็นโรคลมบ้าหมู

อ้างอิงจาก  ‘สามวิธีรอด’ ‘ก้อนเนื้องอก’  ของพวกฮกพูรีจะทำหน้าที่เก็บ 

รักษาเรื่องราวเอาไว้เสมือนเป็นโกดัง เรื่องเล่าจำนวนนับไม่ถ้วนรอเจ้าของคนใหม่ 

มาหาอยู่ใน ‘ก้อนเนื้องอก’ 

กอ้นเนือ้งอกสัน่ไปมา ฮกพรูมีองดหูนา้ตา่งระบบอยูค่รูห่นึง่กอ่นจะเปดิปาก 

พูดกับผม 

“เรื่องที่เจ้าต้องการขอร้องข้ามีทั้งหมดสองเรื่อง”

ผมพยักหน้า

“เรื่องแรกคือกลับคืนสู่  ‘ซีนาริโอ’ และอีกเรื่องก็คือรับเอา  ‘ร่างอวตาร’  ร่าง 

ใหม่”
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“ถูกต้อง”

เหล่า  ‘ฮกพูรี’  ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ที่ช่องของโทแกบีเอื้อมไม่ถึงจะรับ 

หน้าที่คล้ายกับดีลเลอร์ในตลาดมืดของสตาร์สตรีม

พวกเขาจะรับค่าตอบแทนโดยแลกเปลี่ยนกับการส่งผู้ถูกเนรเทศกลับคืนสู่ 

ซีนาริโอ หรือช่วยหาซื้อไอเท็มพิเศษที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากช่อง แน่นอนว่า 

ราคาที่ต้องจ่ายนั้นแพงหูฉี่

“ข้าช่วยเจ้าได้ทั้งสองเรื่อง”

“เยี่ยม งั้นก็ช่วยหน่อย”

“ค่าตอบแทนขอเป็นไข่นั่น”

“บอกแล้วไงว่าไม่ได้”

“ถ้าอย่างนั้นข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้”

ให้ตายเถอะ วกกลับมาที่เดิมจนได้ ดูเหมือนว่าเขาจะยึดติดกับไข่โทแกบี 

มากทีเดียว ไหน ๆ ก็พูดออกมาแล้ว ผมเลยว่าจะตอกย้ำให้เขาเข้าใจเสียหน่อย

“ฉันบอกไปแล้วไงว่าให้ไข่ไม่ได้ ยังไงพวกนายเอาไข่ไปก็กินไม่ได้อยู่ดี  

เด็กคนนี้เชื่อฟังแค่ฉันคนเดียว”

“หรือว่า...เจ้านี่เติบโตขึ้นมาโดยกินเรื่องเล่าของเจ้า?”

“ใช่แล้ว”

“ผสมผสานโทแกบีกับเรื่องเล่า เจ้านี่มันช่างสกปรกจริง ๆ”

“หนวกห ู ฉันจะให้อย่างอื่นแทนไข่”

“ให้อะไรข้าได้กันเล่า”

“เรื่องเล่า แต่ไหนแต่ไรของที่พวกนายยอมรับก็มีแต่เรื่องเล่าไม่ใช่หรือไง”

สิ่งที่มีค่าในสตาร์สตรีมมีเพียงแค่ ‘เรื่องราว’  เท่านั้น ดังนั้นเหล่าฮกพูรีจึง 

ยอมรับเพียงแค ่ ‘เรื่องราว’ เช่นกัน

“...มั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะ เจ้าจะให้เรื่องเล่าใดกับข้า”

“ฉันจะโชว์ให้ดู”

ผมเปิดลิสต์เรื่องเล่าของผมขึ้นมาให้เขาเห็น
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<ลิสต์รายชื่อเรื่องเล่า> 

ราชาแห่งโลกที่ไร้ราชา

ผู้ยืนหยัดเพื่อปาฏิหาริย์

ผู้เหยียดหยามนักเล่าเรื่อง

ผู้สังหารราชาแห่งภัยพิบัติ

ผู้สังหารอุตรเทพ

ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด

...

กองทัพพันธมิตรถังและชิลลา

สังหารหมู่แมลง

ขนาดตัวผมเองยังประหลาดใจเลยว่าผมสั่งสมเรื่องเล่ามาได้มากขนาดนี้ 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ แน่นอนว่ามีเรื่องเล่าระดับตำนานขึ้นไปแค่หกเรื่องเท่านั้น แต่ถึง 

อย่างนั้นก็เถอะ 

บางทีคนที่สามารถรวบรวมเรื่องเล่าได้มากขนาดนี้ทั้ง  ๆ ที่เพิ่งจะผ่านมาได้ 

ถึงแค่ซีนาริโอที่ 10 ในโลกนี้อาจจะมีแค่ผมคนเดียวก็ได้

กระทั่งฮกพูรียังมีสีหน้าชื่นชมให้เห็น

“ก็รู้อยู่หรอกว่าเจ้าช่างน่าทึ่งนัก แต่นี่...น่าทึ่งมากจริง ๆ”

ฮกพูรีมองดูเรื่องเล่าทีละเรื่องเหมือนลูกค้าที่มาร้านขายของแบรนด์เนม  

เขาไม่ตระหนี่เสียงอุทานชื่นชมเลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะยามได้เห็นเรื่องเล่า  

‘ระดับตำนาน’ นัยน์ตาถึงกับทอประกายด้วยความปรารถนา ดูจากสีของก้อน 

เนื้องอกที่แดงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว แสดงว่าเขาคงจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน 

“ดูแล้วก็พอจะแทนที่ไข่ได้อยู่”

“แน่นอน”

“เลือกได้แค่หนึ่งหรือ”

“ลองว่ามาดูก่อน”

คุณค่าของเรื่องเล่าแต่ละเรื่องนั้นแตกต่างกันไป แน่นอนว่าผมไม่คิดที่จะ 

มอบให้ทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะทำอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับแย่งชิงเอาตำแหน่ง 
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กลุ่มดาวของผมไปด้วยน่ะสิ

ฮกพูรีเลือกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอย่างไม่ลังเล

“ข้าเอาไอ้นี่ก็แล้วกัน ‘ผู้สังหารอุตรเทพ’ ”

“หน้าด้านเกินไปหน่อยมั้ย นั่นเป็นระดับกึ่งเทวตำนานเรื่องเดียวที่ฉันมี 

เลยนะ” 

คุณค่าของเรื่องเล่าระดับกึ่งเทวตำนานมีค่ามากเสียจนไม่อาจแปลงราคา 

เปน็เหรยีญไดด้ว้ยซำ้ ตอ่ใหก้ารเจรจาตอ่รองกบัปศีาจเสน้ขอบฟา้จะสำคญัแคไ่หน  

ผมก็ไม่อาจมอบเรื่องเล่าระดับกึ่งเทวตำนานที่คว้ามาอย่างยากลำบากให้เขาได้  

นอกจากนั้น ‘ผู้สังหารอุตรเทพ’  ยังมีประโยชน์สำหรับวันข้างหน้าในตอนที่จะได้ 

พบกับอุตรเทพตนอื่น

ฮกพูรีแลบลิ้นเลียริมฝีปาก เจ้าตัวเองก็คงรู้ว่าเรียกร้องมากเกินไป

“ถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่เลวนัก ‘ราชาแห่งโลกที่ไร้ราชา’ ”

ผมส่ายหน้า

“นั่นเป็นเรื่องเล่าการถือกำเนิดของฉันเลยนะ ยังไงก็ให้ไม่ได้หรอกมั้ง”

“ก็จริง เช่นนั้น ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’...”

“เรื่องเล่าที่แต่งตั้งฉันเป็นระดับกลุ่มดาวอย่างเป็นทางการ ถ้าเป็นนาย 

จะยอมให้คนอื่นหรือไง เผลอ ๆ ได้ถูกลดขั้นพอดี”

“...น่าเสียดาย งั้นเอาอันนี้ก็แล้วกัน ‘ผู้ยืนหยัดเพื่อปาฏิหาริย์’ ”

“พอดีว่าต้องเก็บไว้ใช้ทีหลัง โทษที”

ฮกพูรีที่มองผมด้วยความละเหี่ยใจเริ่มหงุดหงิดแล้ว

“งั้นเจ้าจะให้เรื่องเล่าเรื่องไหน”

“เอาเรื่องนี้ก็แล้วกัน กองทัพพันธมิตรถังและชิลลา”

นั่นคือเรื่องเล่าระดับประวัติศาสตร์ที่ได้รับมาตอนช่วยเหลือพวกกลุ่มดาว 

จากชิลลารวมถึง  ‘ราชินีนิทราผู้เลอโฉมแห่งชิลลา’ สีหน้าของฮกพูรียับย่นไม่น่า 

มอง

“ของพรรค์นั้นไม่เอา”

...ของพรรค์นั้นงั้นเหรอ พูดเกินไปแล้วนะเนี่ย ถ้าราชินีนิทราผู้เลอโฉม 

แหง่ชลิลามาไดย้นิเขา้ นำ้ตาคงไดไ้หลพราก ๆ แหง นัน่เปน็เรือ่งเลา่อนัแสนยิง่ใหญ ่
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ที่ชิลลาจับมือกับราชวงศ์ถังตลบหลังแพคเจเชียวนะ

“งั้นอันนี้เป็นไง ‘สังหารหมู่แมลง’ ”

“ดีกว่าอันเมื่อกี้ แต่ก็ยังเป็นแค่เรื่องเล่าทั่วไป”

“ฉันให้ทั้งสองเรื่องเลย ถ้าต้องการเพิ่มอีกจะเอาเรื่องเล่าระดับประวัติ- 

ศาสตร์เรื่องอื่นไปด้วย...”

“แบบนี้ข้าถือว่าเจ้าไม่มีความคิดที่จะเจรจาได้หรือไม่”

ให้ตายเถอะ โลกนี้ไม่ได้มีแต่พวกหัวอ่อนอย่างบีฮยองสินะ เจ้านั่นขนาด 

ผมต่อรองผลประโยชน์เป็น 10 ต่อ 0 เขายังยอมผมเลย

พอเห็นว่าผมเอาแต่ลังเล ฮกพูรีก็ยิ้มจาง

“ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเหตุใดเจ้าจึงยังคงดำรงอยู่ได้ แต่ดูเหมือนว่าจะเหลือ 

เวลาไม่มากแล้วใช่ไหม”

รู้สึกได้ว่าอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมาตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้ว [กำแพงที่สี่] เอง 

ก็เริ่มทิ้งช่วงการเล่าเรื่องนานขึ้น ๆ 

[ร่างของคุณกำลังดับสูญ]

ผมพยายามเต็มที่แล้วที่จะไม่แสดงออกมาให้ฮกพูรีเห็น แต่ดูเหมือนว่า 

ตัวตนของผมกำลังตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก

มีแต่จะต้องกลับคืนสู่ซีนาริโอในทันที หรือไม่ก็เอา ‘ร่างอวตาร’ ร่างใหม่มา 

ไว้ในกำมือให้ได้ ไม่อย่างนั้นสภาวะแตกสลายก็จะยิ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น 

เรื่อย ๆ  

 คิมดกจาผู้โง่เขลาครุ่นคิด ให้ตายเถอะ ต้องให้เรื่องเล่าเรื่องไหนล่ะเนี่ย 

...ฉันเองก็อึดอัดใจแทบบ้าอยู่แล้ว เวลาแบบนี้อย่ามากวนได้มั้ย

 ในตอนนั้นเอง นัยน์ตาของคิมดกจาก็พลันสังเกตเห็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง 

สังเกตเห็นบ้าอะไร...หืม?

ผมเผลอหยุดชะงักไปชั่วเสี้ยววินาที จะว่าไปยังมีเรื่องเล่าเรื่องนี้อยู่นี่นะ

“งั้นเรื่องนี้เป็นไง” 

เรื่องเล่าระดับตำนาน ขณะเดียวกันก็ไม่มีความพิเศษอะไร แต่แค่การ 

มีตัวตนของเรื่องราวเรื่องนี้ก็มากพอที่จะดึงดูดความสนใจของ ‘ฮกพูรี’ ได้

“เรื่องเล่านี้...?”
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“เป็นไง ถูกใจใช่มั้ยล่ะ”

ฮกพูรีมองสำรวจทุกด้านของเรื่องเล่าอย่างไม่อยากจะเชื่อ นัยน์ตาสั่นไหว 

ราวกับกำลังคิดว่าไม่มีทางที่จะมีเรื่องเล่าแบบนี้อยู่ ทันทีที่นิ้วเรียวยาวของฮกพูรี 

สัมผัสเข้ากับหน้าต่างระบบ เนื้อหาของเรื่องเล่าก็ฉายซ้ำอีกครั้ง

พลั่ก! พลั่ก! พลั่ก!

หมัดของผมกระหน่ำทุบตีโทแกบีระดับกลางบาอุลอย่างโหดเหี้ยม ทุกครั้ง 

ที่ใบหน้าของโทแกบีเกิดแผลฉกรรจ์ สีหน้าของฮกพูรีก็ยิ่งตกตะลึง

เรื่องเล่า ‘ผู้เหยียดหยามนักเล่าเรื่อง’

ต่อให้มอบเรื่องเล่านี้ให้อีกฝ่าย ผมก็ยังเหลือเรื่องเล่าระดับตำนานอีกตั้ง 

ห้าเรื่อง ระดับขั้นของผมก็คงไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายนัก และแน่นอนว่าฮกพูรี 

จะต้องชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ พวกนี้แค่ได้ยินใครด่าทอโทแกบีก็ชอบใจกันแล้ว  

ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไม่ชอบเรื่องเล่าที่ผมลงมือทุบตีโทแกบี

“ค ึๆ ๆ...วะฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ!”

เสียงหัวเราะเริ่มจากแผ่วเบา เพียงไม่นานก็ระเบิดออกเป็นเสียงหัวเราะ 

ดังลั่น ผมเฝ้ารอให้อีกฝ่ายดื่มด่ำกับความสุขนี้อย่างเต็มที่ 

“ได ้ ข้ายอมรับเรื่องนี้เอาไว้ เป็นเรื่องเล่าที่น่าพอใจยิ่งนัก”

“ถือว่าเจรจาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม”

“แต่ค่าตอบแทนแค่นั้นก็ยังขาดไปหน่อยนะ เรื่องเล่าที่เจ้ามอบให้ข้า 

มีคุณค่าด้านความหายาก แต่คุณค่าในด้านประสิทธิภาพแทบจะเป็นศูนย์”

...นึกแล้วเชียวว่าต้องพูดแบบนี้ ผมรีบกล่าวเสริมออกไปอย่างรวดเร็ว

“งั้นฉันจะให ้ ‘กองทัพพันธมิตรถังและชิลลา’ เพิ่มไปด้วย”

“กย็งัไมพ่ออยูด่ ี ถา้เจา้อยากจะเจรจากนัตอ่ เชน่นัน้คงตอ้งเปลีย่นขอ้ตกลง 

ของการเจรจา”

“เปลี่ยน? ยังไง”

“อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ เรื่องที่เจ้าต้องการขอร้องข้ามีอยู่สองเรื่อง  

หนึ่งคือ กลับคืนสู่ ‘ซีนาริโอ’ สองคือ ได้รับ ‘ร่างอวตาร’ ร่างใหม่” 

ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถาม

“หมายความวา่ดว้ยเรือ่งเลา่เรือ่งนี ้ นายจะยอมรบัฟงัคำขอแคห่นึง่ในสองขอ้ 
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อย่างนั้นหรือ”

“ถูกต้อง พูดให้ถูกคือข้าสามารถช่วยเจ้าได้แค่ข้อท่ีสอง ได้รับ ‘ร่างอวตาร’ ”

ได้รับร่างอวตาร แน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ว่า...

“ทำไมถึงกลับคืนสู่ซีนาริโอไม่ได้ เดิมทีเรื่องแค่นี้ก็น่าจะช่วยกันได้อยู่แล้ว 

ไม่ใช่หรือไง”

“พูดเหมือนเจ้ารู้อะไรมา”

“ก็เคยได้ยินมาบ้าง”

ที่ถูกคือต้องบอกว่าเคยอ่านมา ไม่ใช่เคยได้ยิน ฮกพูรีมองนัยน์ตาของผม 

ก่อนจะเอ่ย

“อืม...ถ้าเป็นตอนปกติก็คงพอจะยอมรับค่าตอบแทนเท่านี้ได ้ แต่สถาน- 

การณ์ตอนนี้มันค่อนข้างพิเศษอยู่มาก”

“พิเศษ?”

“เพราะเรื่องทั้งหมดที่เจ้าก่อ สำนักงานประจำเขตพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี 

กับพวกเนบิวลาทั้งหมดถึงได้ตื่นตัวกันใหญ่”

พอจะรู้แล้วว่าหมายถึงเรื่องอะไร ฮกพูรีกล่าวต่อ

“การส่งผู้ถูกเนรเทศกลับคืนสู่ซีนาริโอต้องใช้แรงมากกว่าที่คิด เป็นหนึ่งใน 

เรื่องที่ผลาญความเป็นไปได้มากที่สุดในสตาร์สตรีมเลยทีเดียว อย่างที่เจ้าเองก็รู้ด ี

ความเป็นไปได้แปรผันตรงกับ ‘ความสนใจ’ ”

“หมายความว่าสถานการณ์อย่างตอนนี้ที่มีสายตาจับจ้องอยู่มากมาย  

จำเป็นต้องชำระความเป็นไปได้จำนวนมากมหาศาล”

“ใช่ อีกอย่าง ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดหัวหน้าสาขาประจำสำนักงาน 

จึงถึงกับออกหน้าด้วยตัวเอง ช่องทางที่เคยติดต่อทำการค้าถึงได้ถูกปิดหมด  

กล่าวได้ว่ารูทที่สามารถใช้เดินทางกลับสู่ซีนาริโอบนโลกแทบจะถูกปิดตายทั้งหมด 

ก็ว่าได้ ต่อให้เจ้าจ่ายราคาสูงกว่านี้ก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่ดี”

ไม่สามารถเดินทางกลับโลกได้ในตอนนี้งั้นเหรอ...สถานการณ์ดูจะไม่ 

ราบรื่นอย่างที่คิด ฮกพูรีถามในขณะที่มองหน้าผม

“น่าเสียดาย เช่นนั้นเจ้าจะรับร่างอวตารแทนไหม หากเป็นเรื่องเล่าระดับ 

ตำนานแบบนี้ข้าก็พอจะมอบร่างอวตารที่พอจะใช้การได้ดีให้เจ้าได้ มีร่างอวตาร 
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ที่กู้คืนมาจากมิติฝั่งโลกวรยุทธ์อยู่หลายร่างพอดี”

ร่างอวตารฝั่งโลกวรยุทธ์งั้นหรือ เป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจมาก แต่ผม 

ส่ายหน้าปฏิเสธ ต่อให้ได้รับร่างอวตารที่ดีแค่ไหนมา ถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ 

ซีนาริโอได้ก็มีแต่จะกลายเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ ระดับความทนทานของร่าง 

อวตารร่างใหม่คงจะพอยื้อเวลาได้บ้าง แต่ถ้าสุดท้ายกลับคืนสู่ซีนาริโอไม่ได้ การ 

แตกสลายก็จะยังคงดำเนินต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง

ฮกพูรีเองก็คงจะรู้เรื่องนี ้ ถึงได้ยื่นข้อเสนอแบบนี้ให้ผม 

เขาคงกะว่าถ้าร่างอวตารร่างใหม่ที่ได้รับมาเสียหายจากบทลงโทษในการ 

เนรเทศก็จะได้แย่งเอาเรื่องเล่าเรื่องอื่น ๆ ไปจากผมด้วยการเจรจาข้อตกลงกันใหม่ 

สินะ...ผมตัดสินใจไล่ต้อนให้หนักแน่นกว่าเก่า

“ฉันต้องกลับไปยังซีนาริโอให้ได ้ เรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องร่างอวตาร”

“อืม...คงยาก”

“ไม่ใช่โลกมนุษย์ก็ไม่เป็นไร ถ้าแค่เข้าซีนาริโออื่นล่ะ พอไหวมั้ย”

ชอกจนุคยองเองกห็ลดุจากซนีารโิอของคาบสมทุรเกาหลไีดด้ว้ยวธิกีารเดยีว 

กันนี้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีกฎอะไรห้ามผมทำ ทว่าฮกพูรีกลับส่ายหน้า

“มบีางทีท่ีข่า้พอจะหาใหไ้ด ้ แตท่างนัน้ยิง่ตอ้งใชแ้รงหนกักวา่เดมิ เรยีกรอ้ง 

ความเป็นไปได้จำนวนมากกว่าซีนาริโอหลบหนีธรรมดาเสียอีก” 

“...ไม่มีทางเลยจริง ๆ น่ะเหรอ”

ผมจงใจเขย่าหน้าต่างเรื่องเล่าพลางเอ่ยยั่ว โทแกบีระดับกลางบาอุลที่ถูก 

ต่อยจนกลายเป็นก้อนเลือดในอากาศเองก็สั่นคลอนไปพร้อมกัน

“นี่เป็นเรื่องเล่าหายากกว่าที่นายคิดเยอะนะ ในโลกทั้งหมดจะมีอวตาร 

คนไหนได้รับเรื่องเล่าจากการทุบตีโทแกบีอีกหรือไง”

“อืมมมม...”

“ลองจินตนาการถึงภาพตอนนายได้โอ้อวดเพื่อน  ๆ  เวลาเอามันติดก้อน 

เนื้องอกไปด้วยดูสิ” 

ฮกพูรีมีสีหน้าดูทรมานใจอยู่ครู่ใหญ่ เขาคิดจนปวดหัวแล้วปวดหัวอีก

[ตัวตนของคุณอยู่ในสภาวะอันตราย]

[กรุณาหาร่างอวตารร่างใหม่หรือกลับคืนสู่ซีนาริโอ]
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[ตัวตนของคุณใกล้ดับสูญ]

ในที่สุดฮกพูรีผู้ทรมานใจก็เปิดปากขึ้น

“มีอยู่ที่หนึ่งที่เจ้าจะไปได้”

“ที่ไหน”

วินาทีนั้นเอง มุมปากของฮกพูรีก็พลันวาบแสงสว่างดูน่าขนลุก

“โลกปีศาจ”

โทนเสียงดั่งเอ่ยถึงสิ่งที่ชั่วร้ายออกมา เขามองสีหน้าของผมแล้วก็หัวเราะ 

ออกมาเหมือนกำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ 

“ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวหรอก โลกปีศาจเองก็เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัย 

อยู่ อีกอย่าง ร่างกายของเจ้ายังเหลือไอปีศาจอยู่มากพอ ต่อให้ไปที่นั่นในตอนนี้ 

ก็ไม่เป็นที่สังเกตเสียเท่าไหร่”

“โลกปีศาจเองก็มีแบ่งแยกอยู่ไม่ใช่หรือไง จะส่งฉันไปที่ไหน”

“โลกปีศาจที่ 73 สถานที่ที่ไม่มีราชาปีศาจปกครอง และยังเป็นสถานที่ที่ 

พวกพลัดถิ่นจากซีนาริโอรวมตัวอาศัยอยู่กันมาเนิ่นนาน”

โลกปีศาจที่ 73 งั้นหรือ ถ้าผมจำไม่ผิด โลกปีศาจนั่นเป็นหนึ่งในเขตพื้นที ่

ซีนาริโอที่มีเส้นทางทับซ้อนกับ ‘ซีนาริโอบนโลก’ ผมพยักหน้า

“ก็...ไม่เลวเท่าไหร่”

“กลับกัน หากข้าส่งเจ้าไปที่นั่น พวกข้าจะไม่สามารถมอบร่างอวตารให้แก่ 

เจ้าได้”

“แต่จะช่วยส่งฉันกลับคืนสู่ซีนาริโอใช่มั้ย”

การเข้าไปในเขตพื้นที่ของซีนาริโอไม่ได้หมายความว่าผมจะสามารถกลับ 

คืนสู่  ‘ซีนาริโอ’  ได้ เพราะผมเป็นตัวตนผู้ล้มเหลวในการเคลียร์ซีนาริโอ หรือ 

อีกนัยหนึ่งก็คือ สุดท้ายผมจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเพื่อเข้าสู่ 

ซีนาริโอ

ทว่าฮกพูรีกลับส่ายหน้าปฏิเสธ

“เรื่องนั้นตึงมือข้าเกินไป พวกเราทำได้เพียงแค่ช่วยส่งตัวเจ้าไปยัง  ‘โลก 

ปีศาจที ่ 73’ เท่านั้น”

“พูดบ้าอะไร”
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“แต่ข้าจะมอบข้อมูลให้เจ้าเล็กน้อย และก็จำเป็นต้องพึ่งดวงกับความ 

พยายามสักหน่อย ถ้าเจ้าใช้ข้อมูลพวกนั้น เจ้าก็จะได้รับร่างอวตารและกลับคืนสู่ 

ซีนาริโอได้”

“ฟังดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่ฉันเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยนะ”

“เอาเป็นว่าพวกข้าเสนอให้เจ้าได้เพียงเท่านี้”

ผมแสรง้ทำเปน็ครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่ กอ่นจะพยกัหนา้อยา่งชา้ ๆ เพราะตอนนี ้

ผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้ว

“ได ้ ฉันยอมรับข้อตกลง”

อย่างไรมันก็ถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้ว ผมไม่จำเป็นต้องยื้อเวลาให้ยิ่งล่าช้า 

ไปกว่านี้ ผมเปิดหน้าต่างระบบแล้วส่งเรื่องเล่าให้อีกฝ่าย

[คุณได้ทำการจ่ายชำระเรื่องเล่า ‘ผู้เหยียดหยามนักเล่าเรื่อง’]

ฮกพูรีพยักหน้า

“รับชำระค่าตอบแทน”

ฮกพูรีกวาดลิ้นเอาเรื่องเล่าที่ได้รับจากผมกลืนลงคอ ก้อนเนื้อบนหน้า 

สั่นกระเพื่อมพร้อมกับส่องแสงสีฟ้าสว่าง ฮกพูรีฉีกยิ้มกว้างด้วยความพอใจ  

ก่อนจะสูดลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ  

วูมมมม!

ฮกพูรีสูดอากาศเข้าปอดด้วยพลังประหนึ่งดูดกลืนทุกสิ่งรอบกาย  พอ 

สังเกตดูอย่างละเอียดแล้วถึงได้เห็นว่าไม่ได้มีเพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ถูกสูดเข้าไป 

ปริภูมิเวลาส่วนหนึ่งของพื้นที่โดยรอบก็ถูกดูดเข้าไปพร้อมกับลมหายใจ 

ของฮกพูรีด้วย ท้องของฮกพูรีพองขยายใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า ก่อนจะหดตัว 

ลงพร้อมเสียงร้องครางสนั่น 

ฮกพูรีพ่นเอาพื้นที่ออกมาจากปาก พื้นที่นั้นดูคล้ายกับภาพโมเสก ก่อตัว 

เป็นทางเดินรูปวงรี พ้นทางเดินไปปรากฏให้เห็นทัศนียภาพของโลกอื่นซึ่งต่างจาก 

ที่แห่งนี้

“รีบเข้าไปซะ มันคงสภาพอยู่ได้สั้นมาก ไม่เหมือนประตูมิติหรอกนะ”

ผมกระโดดเข้าไปในทางเดินนั้นอย่างไม่ลังเล

[ร่างของคุณกำลังทำการเคลื่อนย้ายไปยังปริภูมิเวลาใหม่]
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วินาทีที่กระโดดเข้าไปในนั้น ผมรู้สึกราวกับห้วงอวกาศรอบกายกำลังขยับ 

ดวงดาวมากมายเคลื่อนที่ดุจฝนดาวตก ผมโบยบินท่องไปบนท้องฟ้าราตรีของ  

<สตาร์สตรีม> เขตพื้นที่ซีนาริโอจำนวนนับไม่ถ้วนกลายเป็นเศษชิ้นส่วนของ 

เรื่องราวและพุ่งผ่านรอบกายของผมดั่งลูกธนู

[<สตาร์สตรีม> สังเกตเห็นตัวตนของคุณ]

ทันใดนั้นสายตาคู่หนึ่งก็จับจ้องมายังผม

[<สตาร์สตรีม> มองผ่านตัวตนของคุณ]

และเพียงครู่สายตาคู่นั้นก็หายวับไป

กระแสไฟฟ้าแรงต่ำเข้าล้อมร่างของผม แต่ก็เพียงเท่านั้น ฮกพูรีคงจะยอม 

จ่ายความเป็นไปได้ที่จำเป็นให้แล้ว การเดินทางข้ามห้วงอวกาศอันแสนสั้นสิ้นสุด 

ลง เพียงครู่ผมก็รู้สึกได้ถึงแรงโน้มถ่วงของเรื่องราวอันรุนแรงที่ดึงดูดผมเอาไว้

[คุณมาถึงชายแดนเขตพื้นที่ซีนาริโอแล้ว!]

ผมร้องครางขณะตกลงมาบนพื้นที่เต็มไปด้วยดินโคลน แรงกระแทกนั่น 

ส่งผลกระทบต่อร่างกายของผม ผิวกายที่กระแทกกับพื้นดินเริ่มแตกร้าวทีละน้อย

[ตัวตนของคุณกำลังดับสูญ]

[เรื่องเล่าได้รับความเสียหาย]

[คุณจำเป็นต้องได้รับร่างอวตารร่างใหม่!]

ให้ตายเถอะ ผมใช้มือยันพื้นหยัดกายลุกขึ้นยืน คราวนี้นรกของจริงได้ 

เริ่มขึ้นแล้ว

“เฮือก...”

ตัวอักษรไหลทะลักออกมาจากรอยแตกทั่วร่าง บริเวณที่อันตรายที่สุดคือ 

ตำแหน่งหัวใจ

[เรื่องเล่าการถือกำเนิดของคุณกำลังรั่วไหล]

ถ้าไม่รีบหาร่างอวตารแล้วปิดบาดแผลให้ไว ผมคงได้ตายเพราะเรื่องเล่า 

พังทลายแน่ 

ผมหันไปมองรอบกายอย่างรวดเร็ว ฮกพูรีบอกว่าจะส่งผมมายังสถานที่ที่ 

ผมสามารถหาร่างอวตารร่างใหม่ได้ แสดงว่าแถวนี้น่าจะมีตัวช่วยสร้างร่างอวตาร 

ทว่าหลังจากที่ผมมองสำรวจพื้นที่รอบ ๆ สีหน้าของผมก็นิ่งเกร็งไป
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“ที่นี่...?”

รอบตัวคือภูเขาขยะกองโต ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงของฮกพูรี  

ราวกับเขารอคอยการมาถึงของผม

-  บางทีตอนนี้เจ้าคงจะไปถึง ‘เส้นขอบฟ้าแห่งซีนาริโอ’ ของโลกปีศาจที่ 73 

แล้ว

เส้นขอบฟ้าแห่งซีนาริโอ ผมรู้จักนามของสถานที่แห่งนั้นดี สถานที่ 

รวบรวมเศษซากของซีนาริโอที่ถูก  ‘แผนกทำความสะอาด’  เก็บกวาด หรือพวกที่ 

โดนเนรเทศออกจาก  ‘ซีนาริโอ’  เหมือนอย่างผม ผมมองเศษซากเรื่องเล่าที่กลิ้ง 

ไปมาก่อนจะร้องตะโกน

“เฮ้ย เดี๋ยวสิ! นี่มันลานขยะชัด ๆ เลยไม่ใช่หรือไง!”

-  ที่นั่นเจ้าสามารถหาร่างอวตารที่พอจะใช้งานได้ แน่นอนว่านั่นจะเกิดขึ้น 

ในกรณีที่เจ้าหาสิ่งที่เอามาใช้ประกอบร่างได้น่ะนะ ช่างเถอะ เจ้าจะไปหามันได้ 

ยังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกข้าอยู่แล้ว

“ไอ้เวร...” 

พวกฮกพูรีไม่ได้คิดจะเจรจาข้อตกลงที่ยุติธรรมกับผมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว  

เพราะถ้าหากผมตายที่นี่ พวกเขาก็แค่โผล่มากอบโกยเรื่องเล่าไปก็เรียบร้อย

- ภาวนาให้พรแห่งเส้นขอบฟ้าสถิตอยู่กับเจ้าก็แล้วกัน

ผมทรุดตัวลงนั่งอยู่บนพื้นด้วยความตะลึงงัน  ตัวอักษรมากมายไหล 

พรั่งพรูออกมาจากหัวใจ ถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้ ไม่ถึงห้านาทีผมคงดับสูญแน่

 และไม่นานหลังจากนั้น สีหน้าของคิมดกจาก็เริ่มแปรเปลี่ยนไป 

ผมกวาดสายตามองรอบกายอย่างช้า ๆ จะกระทั่งมั่นใจว่าไม่รู้สึกถึงสายตา 

ของฮกพูรีจากที่ใดทั้งสิ้น

 นัยน์ตาที่เคยเปี่ยมไปด้วยความตื่นตระหนกเริ่มกลับคืนสู่ความนิ่งสงบ  

ปากที่เคยอ้ากว้างเหมือนคนโง่ปิดลง ในที่สุดคิมดกจาก็จัดเสื้อผ้าแล้วพึมพำ 

เสียงแผ่ว  

“ลำบากชะมัด”

 คิม ดก จา เล่น ละคร ไม่ได ้ เรื่อง 

“...สังเกตเห็นด้วยเหรอ”
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ผมหมุนคออย่างเชื่องช้าแล้วหยัดกายลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเล อาจจะเป็น 

การเล่นละครที่น่ารำคาญไปหน่อย แต่ผมก็ต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยของ 

ฮกพูรี

 จะปล่อยให้โดนจับได้ว่าตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกไม่ได้เด็ดขาด ในเมื่อ 

คิดจะเก็บงำข้อมูลที่รู้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดและคว้าสิ่งที่ต้องการมาไว้ในกำมือ ก็ 

จำเป็นต้องเล่นละครระดับนี้นี่แหละ 

ผมฟังเสียงพูดคุยของ [กำแพงที่สี่] ไปพลางมองสำรวจซากปรักหักพัง 

รอบกายอย่างนิ่งสงบ

“...จะว่ามาได้สำเร็จก็ไม่ผิด”

อย่างที่  [กำแพงที่สี่] บอกนั่นแหละ ผมคิดจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว  

หรือจะบอกว่าแสร้งเล่นละครยอมตายต่อหน้าพวกกลุ่มดาวเพื่อการนี้ก็ได้ ผม 

จับจ้องไปยังกองภูเขาขยะแล้วเริ่มลงมือค้นหารอบ ๆ ทันที

“อึก เจ็บ...”

แต่หัวใจที่เจ็บราวกับโดนสว่านเจาะก็ทำให้ประคองสติเอาไว้ได้ไม่ง่ายเลย

[เรื่องเล่าการถือกำเนิดของคุณกำลังชำรุด]

เรื่องอื่นเป็นแค่การเล่นละคร แต่ความเจ็บปวดนี่ไม่ใช่เรื่องโกหก ผม 

พยายามประคองสติที่แทบจะดับวูบอยู่รอมร่อ ขณะเดียวกันก็นึกถึงเนื้อเรื่องใน  

‘สามวิธีรอด’

 รอบที่ 111 ของยูจุงฮยอก สถานที่ที่ยูจุงฮยอกผู้ถูกเนรเทศออกจาก 

ซีนาริโอเดินทางมาเพื่อรวบรวมกองกำลังของตัวเอง 

 โลกปีศาจที่ 73 ‘เส้นขอบฟ้าแห่งซีนาริโอ’ 

 ที่ลานทิ้งขยะแห่งนั้น ยูจุงฮยอกได้รับ ‘ร่าง’ ใหม่ของตน 

ทว่าต่อให้พยายามมองหาแค่ไหนก็มองไม่เห็นเรื่องเล่าที่พอจะเอามาใช้เป็น 

วัสดุในการสร้างร่างอวตารร่างใหม่ได้เลย เดิมที  ‘เส้นขอบฟ้าแห่งซีนาริโอ’  เป็น 

สถานที่ที่รวบรวมเรื่องเล่าที่ชำรุด การมองหาร่างอวตารที่พอจะใช้การได้จากที่นี่ 

จึงแทบเป็นไปไม่ได้ 

แต่นั่นก็เป็นแค่กรณีทั่วไปเท่านั้น

“เปิดใช้งานสิทธิพิเศษของคุณลักษณะ”
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 2 ฌอง-แบพติสต์ ลามาร์ก (Jean-Baptiste Lamarck) นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส เจ้าของ 

แนวคิดกฎแห่งการใช้และการไม่ใช้ (Law of Use and Disuse) ดังมีใจความสําคัญว่า ลักษณะของ 

สิ่งมีชีวิตผันแปรได้ตามสภาพแวดล้อม อวัยวะใดที่ใช้อยู่บ่อย  ๆ  ย่อมขยายใหญ่ขึ้น ส่วนอวัยวะใดที่ 

ไม่ได้ใช้จะค่อย  ๆ  ลดขนาดและลีบหายไปในที่สุด โดยหนึ่งในตัวอย่างที่ถูกยกขึ้นมาอ้างอิงคือการที่ 

ยีราฟมีคอยาวจากการพยายามยืดเหยียดเพื่อกินใบไม้บนต้นไม้สูง ซึ่งลักษณะทางกายภาพนี้ก็ถ่ายทอด 

จากรุ่นสู่รุ่น ยีราฟในปัจจุบันจึงมีคอยาวต่างจากยีราฟยุคอดีต

[สิทธิพิเศษของคุณลักษณะ ‘ยีราฟแห่งลามาร์ก’2 ถูกเปิดใช้งาน!]

คุณลักษณะวิวัฒนาการที่ผมจ่ายไปสามแสนเหรียญเพื่อซื้อหามา ‘ยีราฟ 

แห่งลามาร์ก’  คุณลักษณะที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไอเท็มที่บีฮยองทิ้งไว้ให้ก็คือสิ่งนี้ 

นี่แหละ

[เริ่มใช้งานสิทธิพิเศษ ‘ค้นหาปัจจัยวิวัฒนาการ’!]

[ทำการค้นหาเศษชิ้นส่วนเรื่องเล่าที่คุณสามารถดูดซับได้!] 

พอผมหลับตาลงช้า ๆ แล้วลืมตาขึ้น นัยน์ตาของผมก็มองเห็นลานเก็บขยะ 

เป็นสีแตกต่างกันไป 

[เศษชิ้นส่วนเรื่องเล่าได้ถูกค้นพบแล้ว!]

เศษชิ้นส่วนเรื่องเล่าส่องแสงสว่างสีขาว อย่างน้อยสำหรับผมแล้วที่แห่งนี้ 

ก็จะไม่ใช ่ ‘ลานเก็บขยะ’ อีกต่อไป

 แขนขวาของปรมาจารย์ดาบผู้ถูกสหายลอบแทงข้างหลัง 

 สมองส่วนหน้าของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ถูกฉีกกระชากกลืนกินอย่างเหี้ยม 

โหด 

 หัวใจของโกลด์ดราก้อนตัวน้อยผู้ถูกอุตรเทพทึ้งร่างจนตาย 

อ้างอิงจากการตั้งค่าของ ‘สามวิธีรอด’ สิทธิพิเศษของ ‘ยีราฟแห่งลามาร์ก’  

จะดูดซึม ‘เรื่องเล่าที่ชำรุด’ พวกนั้นแล้วสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่

“...เริ่มจากอันนี้ก็แล้วกัน”

ผมค่อย ๆ ยื่นมือออกไปหาหัวใจที่ส่องแสงสีแดงดูน่ากิน


